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TERVETULOA, AIV AZOVSKI! 
Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen 

Vnäjän maalaustaidetta ajateltaessa on syytä 
muistaa, että eurooppalainen renessanssi ei 

ulottunut Venäjälle. Italian, Ranskan ja Alankomai
den suurilla renessanssi- ja barokkimaalareiUa ei ol
lut venäläisiä aikalaisia. lkonimaalausperinne eli Ve
näjällä voimakkaana. Venäläisen maisema- ja hen
kilömaalauksen traditio alkaa 1700-Juvun puolivä
listä, ja oppimestarit olivat silloin lähinnä italialaisia 
ja ranskalaisia . Ivan Konstantinov itsh Aivazovskin 
aloittaessa taideopintonsa Pietarin taideakatemiassa 
1833 maassa oli jo kahden sukupolven kokemus, ja 
hänen opettajansa oliva t kotimaisia mesta reita . 

Aivazovskin elinvuodet muodostavat huomatta
van kaaren Venäjän historiassa. Hän syn tyi 1817, vii
si vuotta sen jälkeen, kun kirkonkellot kaikkialla Ve
näjä llä olivat kuuluttaneet maan sydämeen hyökän
neen Napoleonin tappiota ja pakoa. Vaikka Aiva
zovskin Japsuudenkoti oli kaukana Napoleonin rei
tiltä, vanhempain sukupolven ihmiset varmasti is
tuttivat hänen mieleensä sotavuosien hmnelmia. Ai
vazovskin kuollessa 1900 va llankumous teollisuus
kaupungeissa nosti päätään, ja Japanin sota, joka 
osoitti Venäjän mahdin heikkouden, odotti neljän 
vuoden päässä. Aivazovskin elinvuosiin osuivat Ve
näjän käymät Krimin sota ja Turkin sota. 

Useat Aivazovskin aikalaiset maalarit löysivät jo 
venäläiset kansanihmiset kuvauksensa kohteeksi, ja 
kuvauksessa piili yhteiskuntakritiikki. Aivazovskin 
linja oli toinen. Feodosiassa, Krimin niemimaalla syn
tyneenä hän oli varhain saanut meren silmiinsä, ja 
hän kehittyi merimaalariksi va illa vertaa. Hänestä 
tuli laivaston maalari - sellaisena rintamavalokuvaa
jien tai rintamapropagandistien edeltäjä - ja romant
tisen kuvaustavan hmnustettu hovimaalari ja aka
teemikko. 

Mutta jos tähän määritelmään tyyd yttäisiin, teh
täisiin taiteilijalle vääryyttä . Merta ja meritaivasta, 
alati muuttuvia elementtejä, ei voi maalata kuten 

muotokuvaa. Aivazovskilla oli kaksi erityistä luon
teenpiirrettä. Hän kykeni taUettamaan näkemänsä 
tarkasti muistiinsa, ja siten hän kykeni kuvaamaan 
silmänräpäyksellisen hetken muodot, valaistuksen 
ja tunnelman muististaan, ateljeessaan. Tätä kykyä 
hän piti taiteilijana toimimisen edellytyksenä. Toi
nen piirre oli tarkkuus yksityiskohdissa. Hänen lai
vankuviaan olisi voinut käyttää merikoulun havain
tovälineinä. 

Aivazovski edusti realismia romantiikassa, roman
tiikkaa realismissa. Hänen taistelukuvauksensa ovat 
esinetarkkoja, mutta eivät raadollisia realismissaan. 
Hän kuvasi maisemia ja ihmisiä, mutta sosiaa lista 
paatosta hänen töissään ei ole. 

Aivazovski twmettiin myös suomalaisten aikalais
taiteilijoiden keskuudessa. Suorista vaikutteista ei lie
ne dokumentoitua todistusta, mutta lieneekö mah
dotonta, että myös Aivazovskin kuutamo on ollut 
suomalaisten di.isseldorfilaistaiteilijain kuutamoiden 
kummina? 

Useat Aivazovskin oppilaat kulkivat, mestarilta 
opin saatuaan, omiin suuntiinsa. Se on vahvan opet
tajan merkki. Hän ei kahlitse, vaan vapa uttaa. Oppi
lassukupolven töistä on nyt käsillä olevassa näytte
lyssä myös esimerkkejä . 

Taiteilijoilla on yllättävä kyky ottaa yhteyttä men
neeseen suurtaiteilijaan myös sukupolvien ylitse ja 
tuoda viesti tästä näkyviin oman taiteensa keinoin. 
Ehkä Aivazovski tänään puhuttelee tällä tavoin myös 
muita kuin niitä katsojiaan, jotka ovat kiitollisia kul
takauden perinteen esille tuomisesta. Käykö niin, 
sen saatamme nähdä vastaisten näyttelyiden tarjo.:1-
mista viitteistä. Joka tapauksessa Aivazovskin ja ai
kalaisten näyttelyn tänne tuojat ansaitsevat suuren 
kiitoksen työstään, joka tuo nähtävillemme täällä en
nen näkemättömän valikoiman nä iden taiteilijain 
teoksia, ja samoin ne venäläiset ja ukrainalaiset mu
seot, jotka ova t luovuttaneet aarteitaan lainaksi. 
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AIVAZOVSKI JA MERI 

I 
van Konstantinov itsh Aivazovski (1817-1900) on 
1800-luvun merkittäv impiä merimaalareita ja 
yksi ha rvoista venäläisistä taiteilijoista, joka tuli 

tunnetuksi Eu roopassa. Aivazovskin ta iteella oli suu
ri vaikutus kai kkiin venä läisiin meriaiheista kiinnos
tuneisiin taiteilijoih in . 

Näyttelyssä" Aivazovski ja hänen aikalaisensa" on 
esillä teoksia kahdesta Ukrainan suurimmasta mu
seosta, Kiovan venäläisen ta iteen museosta ja Odes
san taidemuseosta. 

Aivazovski loi elämänsä aikana Liki 6000 teosta. 
Hänen elinaikanaan järjestettiin Euroopassa ja Ame
rikassa 120 Aivazovskin teosten näyttelyä, jotka oli
vat kaikki hyvin suosittuja . 

Valkoisen salin näyttelyssä on esillä vain pieni osa 
Aivazovskin valtavasta perinnöstä. Olipa kyse mistä 
Aivazovskin tuotannon kaudesta hyvänsä, jokainen 
niistä on täynnä luovuuden voimaa ja aitoa taiteel
lista innoitusta. Näyttely antaa selkeän ku van Aiva
zovskin taiteen luonteesta ja sen eri vaiheista ja en
nen muuta hänen tekniikkansa omaperäisyydesta, 
vaikka teokset edustava tkin vain kahta museoko
koelmaa. 

Ivan (Ovanesjan) Konstantinovitsh Aivazovski syn
tyi Feodosiassa 17. heinäkuuta 1817 köyhtyneeseen 
kauppiasperheeseen. Hänen taiteelliset kykynsä il
menivät jo varhais lapsuudessa. 

Jo pikku poikana hän piirte li mielellään laivoja ja 
merimaisemia. Peruskoulutuksen hän sai Simfere
polin kymnaasissa (1830), minkä jälkeen hän opiske
li Pietarin taideakatemiassa (1833) opettajanaan mai
semamaalari Maksim Vorobjov. Jo Aivazovskin en
simmäinen julkinen maalaus "L11onnos ilmasta meren 
yllä", 1835 (Tretjakovin taidegalleria, Moskova), sai 
kriitikoilta hyvän vastaanoton. Aivazovski osallistui 
lukuisiin Taideakatemian näyttelyihin. Eräässä niis
tä kävi myös tuolloin jo hyvin tunnettu runoilija Alek
sandr Pushkin. Kun heidät esiteltiin toisilleen lau-

sahti Pushkin Aivazovskille: "Ahkeroikaa nuori mies, 
ahkeroikaa, se on pääasia." 

Maisemamaalausopista Aivazovski siirtyi taistelu
maalauksiin, joita opetti p rofessori A. 1. Zaujerveid. 
Jo muutaman kuukauden kuluttua järjestetyssä näyt
telyssä Aivazovskilta oli näytteillä kolme teosta, jois
ta yhdestä "Meren tyyneys" hänet pa lkittiin kultami
talilla ja lisäksi hän voitti kahdeksi vuodeksi matkan 
Krimille ja ulkomaille Italiaan. Krimillä ollessaan hän 
maalasi maisemia ]altaita, Feodosiasta ja Sevastopo
lista sekä taistelukuvauksen "Maihi1111011su S11bashis
sa" (1839). 

Mustanmeren laivaston aluksilla hän tutustui mai
neikkaisiin sotalaivaston päälliköihin M. P. Lazare

viin, V. A. Korniloviin ja P.S. Nahimoviin. Matka 
merkits i Aivazovskille paljon. Hän teki runsaasti 
luonnoksia, joita hän käytti myöhemmissä teoksis
saan. 

Italian-matkan aikana Aivazovski kouli taitojaan 
tutkien ja opiskellen menneiden aikojen mesta rei-
den teoksia, kopio iden ja tehden kompositioita ulko
muis tis ta. Ja nimenomaan Italiassa saikin alkunsa 
hänen muistiin perustuva maalausmenetelmänsä, 
joka pysyi lähes muuttumattomana koko hänen pit-
kän elämänsä ajan. Aivazovsk.i oli sitä mieltä, e ttä 
ihminen, jolla ei ollut muis tinvaraista kykyä mieltää 
elävän luonnon luomia vaikutelmia, saattoi olla lois
tava kopioija, elävä valokuvauslaite, mutta todelli
seksi ta iteilijaksi hänestä ei ollut koskaan. Luonnon
voimien liikkeet olivat Aivazovskin mielestä sivelti
men tavoittamattomissa. " Salamaa, tuulen puuskaa 
ja aaltojen loisketta on mahdotonta piirtää luonnos-
ta", hän kirjoitti todeten: "Taulun aihe syntyy muis
tissani kuin runoilijalla runon aihe." Valtaosan teok
sis taan hän teki ateljeessaan luottaen omaan ilmiö
mäiseen muistiinsa ja ehtymättömään mielikuvituk
seensa. Jo Italiassa hän sai tuntea menestyksen ma
kua. Vatikaanin museo osti hänen maalauksensa ni- 7 



meitä "Kaaos" (1840-1842). Nähtyään Aivazovskin 
maalauksen "Napolinlahti k1111tamoyö11ä" (1838, Feo
dosian taidemuseo) englantilainen merimaalari Wil
liam Turner kirjoitti Aivazovskin kunniaksi haltioi
tuneen sonetin ja nimitti häntä neroksi. 

Italian kauden teoksista kiinnittää erityistä huo
miota näyttelyssäkin esillä oleva kauneudessaan erit
täin vaikuttava maalaus "Näkymä Caprin saarelta", 
1848 (Kiovan kokoelmat, luet. nro 1.) Se on tunnel
maltaan seesteinen kirkkain värein maalattu teos, 
jossa ilma henkii helteisen kesäpäivän jälkeistä kuu
lautta ja raikkautta. 

Venäjän maalaustai teen historiassa Aivazovski on 
lunastanut paikkansa merikuva usten ehdottomana 
mestarina. Ennen häntä e i ollu t ketään, joka olisi 
yhtä hallitun voimakkaasti ja inspiroituneesti tuonut 
esiin ikuisesti muuttuvan merellisen luonnon suu
ruuden ja kauneuden. Taite ilija lle oli ominaista y le
vän romanttinen tapa kuvata nähtyä. Hänen lempi
aiheens.:1 oli meri ja juuri se sai hänet näkemään 
luonnon tietyllä tavalla. Suotta ei meri kirjallisuu
dessa yleensä tai kansantaiteessa ole ilmentänyt voi
man ja mahtavu uden, vapa uden ja avaran tilan tun
netta ta i synnyttänyt halua taiste lla ja uskaltaa . 

Aivazovskin huomiota luonnossa kiinnittivät 
useinkin ne ilmiöt ja tilanteet, jotka poikkesivat ta
vanomaisuudesta. Suuri merkitys hänen teoksissaan 
on va lolla ja aivan tietyllä valon luomalla tunnel
ma lla. Näihin teoksiin kuuluvat mm. kuvaukset au
ringonlaskusta merellä: "A11ri11go11fnsk1111 jälkeen", 
1856 (Odessa.n kokoelmat, luet. nro 4), "Ilta. Krim." 
(Odessan kokoelmat, luet. nro 21) sekä merelliset 
au ringonnousu t, joista näytteillä on "Aamu" 1851 
(Odessan kokoelmat, luet. nro 3). Yön valoista ker
too "K1111ta111oyö merellä'', 1886 (Odess.:1n kokoelmat, 
luet. nro 13) ja luonnossa riehu van myrskyn hämä
ryydestä vuoden 1872 teos "Myrsky" (Kiovan ko-

8 koelmat, luet. nro 9). "Myrskyinen meri piiiuiillä" on 

vuodelta 1889 (Kiovan kokoelmat, luet. nro 15). Ai
vazovski ei koskaan menettänyt kiinnostustaan me
rellisiin luonnonvoimiin . Hyvin kuvaava on teos ni
meltä "Myrsky", jonka hän maalasi aktiivisimpana 
kautenaan. Maa laus kuvaa luonnonvoimien sylei
lyssä riehuvaa merta ja haaksirikkoa. Tuulenpuus
kat nostattavat vettä ryöppyinä, jotka verhoavat esi
neet. Ryöppyävän veden hämärtämjnä niiden ääri
viivat katoavat Juoden maisemaan ilmavuutta ja sy
vyyttä. Teoksessa kuvastuu myöhäiskauden Aiva
zovskin ominaisin piirre - romanttisen ja rea listisen 
ilmaisutavan jäntevä yhteys. 

Aivazovski on tunnettu myös lukuisista ta istelu
kuvauksistaan. Vuonna 1844 hänet nimitettiin Meri
voimien pääesikunnan taidemaalariksi. Näissä teok
sissa hän kuvasi usein Venäjän laivaston sankariUis
ta hjstoriaa merisotila iden urotekoja ylistäen. Hänen 
teoksensa ovat uskollisia todellisuudelle. Siitä ker
too se ilmiömäinen taito, jolla hän kuvasi prikien ja 
fregattien varustei ta. Virheitä niis tä ei löytänyt kap
teeni sen enempää kuin puosukaan. 

Aivazovskin laaja perintö sisältää myös teoksia, 
jotka eivät lii ty meriaiheisiin. Ne osoittavat hänen 
monipuolisuutensa taiteilijana, joka osasi hyödyntää 
erilaisia mahdollisuuksia . Häntä kiehtoi Krimin ran
nikko, mutta yhtälailla hän löysi aiheita seudun aroil
ta ja vuorilta. Näistä teoksista näyttelyssä on esillä 
"Krimin vuorilla (Kizil Tash)" vuodelta 1868 (Kiovan 
kokoelmat, luet. nro 7). 

Omaperäinen ja harvinainen teos on talvimaisema 
Pietarista "Nevan ylitys" (Kiovan museo, luet. nro 12). 

Aivazovski matkustel i paljon. Matkat eri maissa ja 
kau pungeissa loihtivat esiin koko joukon aiheita. 
Vuonna 1869 hän kävi Egyptissä ja oli läsnä Suezin 
kanavan avajaisissa. Aivazovski kuvasi ensimmäise
nä venäläisenä taiteilijana ja merimaalarina Suezin 
kanavaa. Hän maalas i useitakin teoksia, jotka ku
vaavat Egyptin luontoa, kamelikaravaaneja, pyra-
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mideja ja sifinksejä. Tässä mielessä hyv in kiinnosta
va on teos "Elämää Kairossa '', 1881 (Kiovan kokoel
mat, luet. nro 12). Kreika n matkalta on peräisin teos 
"Ateenan Akropolis" (Kiovan kokoelmat, luet. nro 11 ). 

Aivazovskin tuotanto liittyy monilta osin Venäläi
sen runouden neron Aleksandr Pushkinin nimeen, 
jonka syntymän 200-vuotisjuh laa vietetään tänä 
vuonrn,. Aivazovskilla on kymmenkunta teosta Pus
hkinista. Yhdessä Ilja Repinin kanss.1 hän maalasi 
teoksen, joka kuvaa Pushkinia meren rannalla. Pus
hk.in-teoksissaan Aivazovski ei kuvannut niinkään 
runoilijaa kuin hänen eläm änvaiheitaan. Maalaus oli 
teos, jonka päähenkilönä oli tai teilijan lempirunoili
ja. Pushkinin henkilöhahmo oli myös aina sidoksis
sa Mustaan mereen. Ikuistaessaan Pushkinin kallioi
selle rannalle, "sinne, missä meri ik.iajat loiskuaa", ja 
yhdistäessään runoilijan hahmon "luonnon va pau
teen" hän halusi välittää oman vaikutelmansa ru
nouden merkityksestä maalaustaiteessa, musiikissa 
ja kirjallisuudessa. Teoksen "Puslikin Mustanmeren 
rannalla'', 1897 (Odessan kokoelmat, luet. nro 18) te
kijä lahjoitti aikoinaan Odessan kaupungin duumal
le, mistä se myöhemmin luovutettiin taidemuseoon. 

Aivazovski on graafikkona vertaansa vailla . Hä
nen gra fiikkansa on upeaa ja monipuolista. 

Hän piirsi mielellään kaiken, mikä hänen huomio
taan kiinnitti ja tutki jatkuvasti luontoa kynä kädes
sään. Yleensä hän tarvitsi tätä materiaalia tallentaak
seen ensimmäisenä mielessään syntyneen ajatuksen
sa. Graafiset työt ovat luonteeltaan itsenäisiä teok
sia, jotka eivät sinällään jää maa lausten varjoon. Piir
rokset on toteutettu keveällä ja vapaalla viivateknii
kalla ja lyijykynän ohella on osin käytetty vesivärejä 
ja sepiaa. Näyttelyssä näistä töistä ovat esillä mm. 
"Meren tyyneys", 1850 (Kiovan kokoelmat, luet. nro 
26), "Myrsky'', 1850 (Kiovan kokoelmat, luet. nro 28), 
"Merinäkymä", 1880 (Odessan kokoelmat, luet. nro 

10 52), "Merimaisema ja majakkn", 1847 (Kiovan kokoel-

mat, luet.nro 29), "Meren rannalla", 1850 (Kiovan ko
koelma t, luet. nro 27). Aivazovskin pii rroksissa on 
vaikuttavinta niiden hiottu tekniikka, aiheen viimeis
telty vaikutelma ja tietty lakonisuus. 

Valtaosan elämästään Aivazovski vietti Krimillä. 
Hän asu i syntymäkaupungissaan Feodosiassa, joka 
nykyisin ku u luu Ukrainaan. Hän oli kotikontunsa 
patriootti, joka va ikutti aktiivisesti kauppasa taman 
ja rautateiden rakentamiseen sekä arkeologisen mu
seon perustamiseen. Feodosiaan hän perusti taide
koulun, joka keskittyi opetustyössään meriaiheis iin, 
luonnonmaisemiin ja kansanelämän kuva uksiin. 
Vuonna 1880 hän perusti taidegallerian, joka Aiva· 
zovskin kuoleman jälkeen siirtyi kaupungin omis· 
tukseen ja kantaa nykyään hänen nimeään museo
na, jonka teokset edusta vat suurinta Aivazovski-ko
koelmaa. Museon teoksia oli muutama vuosi sitten 
näytteillä Suomessa. 

Aivazovskin tuotanto on vaikuttanut merkittäväs
ti venäläiseen merimaalaukseen yleensäkin. Hän loi 
perinteen ja koulukunnan. Hänen oppilaidensa, ai
kalaistensa ja seuraajiensa teokset ovat luoneet ko
konaisen aikakauden venäläiseen meri-ja ma isema
maalauksen ja voidaan si ten mieltää jo käsitteenä 
"Aivazovski ja aikalaisryhmä". 

Puhuttaessa Aivazovskin oppilaista ei voi olla 
unohtamatta hänen lapsenlapsiaan, hänen tyttärien
sä Marian ja Jelenan poikia A. V. Hansenia (1876-
1940) ja M. P. Latria, jo iden teoksista näyttelyssä on 
esillä "Meren ranta", Hansen (Odessan kokoelmat, 
luet. nro 66) ja "Meri ", Latri (Odessa.n kokoelmat, 
luet. nro 76). 

Aivazovskin oppilaisiin kuului myös A. 1. Fessler 
(1826-1885), joka teoksissaan kuvaa etupäässä Kri
min maisemia. Teos "Mereu ranta. Krim " (Odessan 
kokoelmat, luet. nro 86) on toteutukseltaan lempeän 
lyyrinen. 

Yksi tunnetuimpia venäläis iä maisemamaalareita 
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oli A.P. Bogoljubov (1824-1896). Hän syntyi sotilas
perheeseen. Hänen isänsä oli eversti Pjotr Bogolju
bov, joka osallistui vuoden 1812 sotaan Napoleonia 
vastaan ja äitins.1 Fekla Radishtsheva kuuluisan ve
näläisen kirjailijan ja 1700-luvun vallankumouksel
lisiin demokraatteihin lukeutuneen Aleksandr Ra
dishtshevin tytär. Ennen taiteilijaksi ryhtymistään 
Bogoljubov oli merimies, merikadettien koulusta val
mistuttuaan hän palveli yli kymmenen vuotta lai
vastossa . Bogoljubov matkusteli paljon, hänellä oli 
hyvät yhteydet Venäjän keisarilliseen hoviin ja hän 
osallistui aktiivisesti yhteiskuntaelämään eläen ta
pahtumarikkaan ja vaikuttavan elämän. Tutustumi
nen Aivazovskiin muutti koko hänen elämänsä. 
Omissa muistelmissaan hän kirjoittaa, että kun hän 
ensimmäisen kerran näki Aivazovskin teoksia, hän 
innostui niin, että alkoi jäljitellä tämän tyyliä. Opis
kelu Taideakatemiassa 

Vorobjovin ja Zaujerveidin johdolla samoin kuin 
Ivanovin ja Corot'n neuvot sekä ystävyys Daubig
nyn ja muiden Barbizoninkouluun kuuluneiden tai
teilijoiden kanssa auttoivat häntä pääsemään eroon 
Aivazovskin akateemissävytteisestä romantismista ja 
löytämään oman tyylin. Bogoljubovin taide kehittyi 
aiheidensa puolesta oikeastaan kahteen eri suuntaan. 
Merivoimien pääesikunnan taiteilijana hän maalasi 
kaupunkikuvauksia ja meritaistelukohtauksia. Toi
saalta maalaukset, joita hän itse arvosti eniten ja jot
ka toivat hänelle ansaitun tunnustuksen oliva t mai
sema- ja luontokuvia. 

Bogoljuboville oli tärkeintä vaikutelman todenmu
kaisuus, kunnioitus ja tutkiva uteliaisuus luontoa 
kohtaan. Hänen teoksensa olivat tietylle yleisölle 
suunnattuja, tunnelmaltaan mietiskeleviä ja sellaisi
naan Bogoljubovin maailmankatsomukselle uskolli
sia . Monet teoksista on maalattu Italiassa, jonne tai
teilija matkusti 1854 päätettyään opiskelunsa Taide-

12 akatemiassa. Näihin teoksiin kuuluvat "Sorrento. 

Usva", 1855-1856 (Kiovan kokoelmat, luet. nro 32), 
"Venetsia" (Odessan kokoelmat, luet. nro 34), "Porto 
d'A11zio" (Odessan kokoelmat, luet. nro 37). 

Näkemyksen objektiivisuus, huolellinen ja herkkä 
ilmaisutekniikka samoin kuin Bogoljubovin mielty
mys arjen aiheisiin tulevat selkeästi esiin teoksessa 
"La11m1askatrns meren rannalla. Aitodor. ", 1870 (Kiovan 
kokoelmat, luet. nro 33). 

Bogoljubovin graafinen perintö on valtavan laaja, 
piirroksia, luonnoksia ja vesiväritöitä on liki 3000. 
Aiheiltaan ne ovat maaJausten ka ltaisia. Vuonna 1851 
matkoilla tehdyt työt (Kiovan kokoelmat, luet. nro 
38-61), jotka kuuluvat Kiovan venäläisen taiteen mu
seolle ovat ensimmäistä kertaa näytteillä museon ul
kopuolelJa. 

Matkakansion työt edustavat Bogoljubovin lempi
aiheita: myrskyinen meri purjealuksineen (Kiovan 
kokoelmat, luet. nro 38), Narvan majakka (Kiovan 
kokoelmat, luet. nro:t 40, 41), koski (Kiovan kokoel
mat, luet. nro 46), Räävelin kaupunki mereltä nähty
nä (Kiovan kokoelmat, luet. nro 42), aluksia laituris
sa (Kiovan kokoelmat, luet. nro:t 55, 56). 

Mielenkiintoisena seikkana voidaan maini ta, että 
Bogoljubov piirsi 120 karttalehteä Suomen rannikos
ta Venäjän meriministeriön vesistöos.1stolle. 

Bogoljubovin tuotanto niin runsasta kuin se luku
määräisesti onkin ja niin va ikuttavaa ja suosittua kuin 
se omana aikanaan on ollutkin on va litettavasti nyky
yleisöUe lähes tuntematonta. Osi ttain se johtuu siitä
kin, ettei hänen teoksiaan ole juurikaan pääkaupun
gin museoissa vaan ne on sijoitettu Bogoljubovin ai
koinaan perustamaan Radishtshevin taidemuseoon 
Saratoviin. 

Kaksi muuta maineikasta venä läistä merimaalaria 
L. F. Lagorio ja R. G. Sudkovski aloittivat myös taitei
lijanuransa seuraamalla Aivazovskin ja lanjälkiä ja jat
kamalla hänen perinteitään. 

Lev Lagorion (1827-1905) vaikuttav impiin teoksiin 
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6. Meren ranta, 1861 • Havsstrand,1861 
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kuu luva t "Merimaisema" vuodelta 1886 (Kiovan ko
koelmat, luet. nro36) ja "Meri l1101111okse11n" (Odessan 
kokoelmat, luet. nro 37). Ne ovat kompositioltaan 
upeita ja todenmukaisia. Toteutus on mestarillista ja 
tyylillisesti omaperäis tä. Lagorio kuvasi usein karu
ja pohjoisia merimaisemfa ilman romantiikan sävy
jä. Vuoristoluonnon ku vaaminen kieh toi Lagoriota 
itse asiassa koko hänen elämänsä ajan. Hän oli miel
tynyt Krim in vuoriin ja Kaukasukseen ja ikuisti ne 
taidokkaasti. Esimerkkinä niistä on teos "Näkymä 511-
1111 111 Knlilln Kn11kns11ksella", 1871 (Odessan kokoelmat, 
luet. nro 70). Lagorio loi runsaasti g rafiikkaa etenkin 
sepialla ja vesiväreillä. Piirrokset "Näkymä Pnrgolo
vistn", 1873 (Odessan kokoelmat, luet. nro 73), "Me
rimerkki läJ1ellä Viipurin", 1892 (Odessan ko koelmat, 
luet. nro 74), "Mere11 ranta" (Kiovan kokoelmat, luet. 
nro 75) osoittavat, e ttä ta iteilija on yltänyt niissä suu
rempaan ilmaisunva pau tecn kuin öljymaalauksis
saan. Hänen vesiväri työnsä eivät ole niin pelkis te t
tyjä kompositioltaan, niissä on elämää ja liikettä. Elä
mänsä loppuvaiheessa Lagorio maa lasi useita teok
sia Itämerellä, Suomessa ja Norjassa. 

Rufin Sud kovski (1850-1885) syntyi pienessä Ot
shakovin kaupungissa Etelä-Ukrainassa. Häntä kieh
toi ennen kaikkea kotiseudun luonto, Mustanmeren 
ranna t Otshakovista Odessaan . Dnperin ja Bugin jo
kisuu lahden luonto oli karua ja vaatimatonta, mu tta 
luomisvoiman innoittama Sudkovski sai sen hehku
maan kaunista lyyrisyyttä. 

Hän p iti merestä sen kaikissa ilmenemismuodois
sa, niin merellä ra.ivoavasta myrskystä kuin karuista 
rannoistakin. Odessan museon kokoelmiin kuulu
va t näytteillä olevat teokset: "Haaksirikko", 1876 
(Luet.nro 81), "Knllioine11 ranta" (Luet. nro 84), "Yö 
meren rmmnlla" (Luet. nro 85). Merim aalarina Sud
kovski oli kUnnostunu t ennen kaikkea meren tyy
neydestä ja rauhasta ja siksi hän kuvasi mielellään 

14 kirkkaan veden pinnan läpi kuultavaa kivikkoistaa 

merenpohjaa . Hyvä esimerkki näistä teoksista on 
vuosina 1879-1885 maalattu "K11 11ltava vesi" (Kiovan 
kokoelmat, luet. nro 82). Aiheesta on useita eri vari
aatioita . Sudkovski sä ilytti lyhyen elämänsä aikana 
itsenä isyytensä taitei lijana, mutta aikalaistensa jou
kossa hän oli muita venäläisiä merimaalareita lä
hempänä Feodosian taiteiJijaryhmää, joka oli saanut 
oppinsa Aivazovskin taidekoulussa. 

Niiden taiteilijoiden joukko, joihin Aivazovskin 
o malla taiteella oli suuri vaikutus, on luonnollisesti 
pa ljon suurempi kuin edellä mainitusta voi päätellä. 
Itse asiassa jokainen meriaiheiden parissa työsken
nellyt taiteilija sai tava lla tai toisella vaikutteita tun
nustetulta mestarilta. Nämä vaikutteet näkyvät myös 
F.I. Ba ikovin (1819-1890), M.K. Klodtin (1833-1902), 
N.N. Dubovskoin (1859-1918) ja A. I. Meshtsherskin 
(1834-1902) teoksissa, joita on esillä näyttelyssä. 

Nyt järjestetty näyttely on kiinnostava tapahtuma 
Suomen ku lttuu rielämässä. Näyttelyn järjestäjien toi
veena on antaa suomalaisyleisölle menneelle ja ny
kyhetkelle uskollinen ku va Ukrainasta sen upeim
piin museokokoelmiin kuu luvien teosten välityksel
lä, sillä ainoan, minkä voi todella sanoa yhdistävän 
nykysivilisaatiota, on taide. Aivazovskin ja hänen 
ryhmäänsä kuuluneiden taiteilijoiden näyttely jat
kaa hyviksi havaittujen perinteiden Linjalla ja toivo
aksemme osoittaa vakuuttava lJa tavalla todeksi sen, 
e ttei taide tunne rajoja. Näytteillä olevat 1800-luvun 
venäläisten taiteilijoiden maa laukset ja piirrokset, jot
ka kuvaavat merellisiä maisemia, taisteluita, meriä 
ja mantereita eri puoliJla maailmaa, ovat läheisiä ka i
kille. 

/ekateri11a lAdyzhensknja 
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AJVAZOVSKIJ OCH HAVET 

1 
va n Ajvazovskij (1817-1900) betraktas som en av 
1800-talets främsta marinmålare. Hans konst 
hade ett stort inflytande på samtida konstnärer i 

Ryssland och vann även intemationell berömmelse. 
Utställningen "Ajvazovskij och ha vet" består av verk 
från Museet fö r rysk konsti Kiev och Kons tmuseet i 
Odessa, de två främsta museema i Ukraina. Vilket
dera museet de enskilda verken tiUhör visas i katalo
gens svensksprå kiga de l med beteckn ingen (K) res
pektive (O). 

Sammanlagt skapade Ajvazovskij närmare 6000 
verk. 1 Europa och Amerika a rrangerades unde r hans 
ti vstid 120 separatutställningar med stor framgång. 

Utställningen i Vita salen omfattar ba ra e n bråkdel 
av Ajvazovskijs väldiga produktion men ger ändå 
en klar bild av hans konst, dess karaktär och olika 
skeden. Framför allt visar den hur Ajvazovskij ut
nyttjade sin särp räglade teknik med inspiration och 
skaparkraft. 

Ivan (Ovanesjan) Konstantinov itj Ajvazovskij föd
des den 17 juli 1817 i Feodosia, ien obemedlad köp
mannafamilj . Redan som pojke visade han konstnär
liga talanger och ritade gäma fa rtyg och havs
Jandskap. Efter gymnasiet i Simferopol (1830) fick 
han utbilda sig vid Konstakademin i S: t Petersburg 
(1 833), med landskapsmålaren Maksim Vorobjov som 
lärare. Redan det första utställda verket vann kriti
kernas gillande, och Ajvazovskij deltog i flera av 
Konstakademins utställningar. 

Efter landskapsmålning koncentrerade sig Ajva
zovskij på sjöstridsscener, en genre som undervisa
des av professor A. 1. Sauerweid. Vid en utställning 
några månader senare blev den unge konstnären 
belönad med guldmedalj för ett av s ina tre verk och 
vann dessu tom en resa på två år tili Krim och tili 
Italien. På Krim målade han bl.a. landskap från Jalta, 
Feodosia och Sevastopol. Resan och kontaktema med 
berömda befä lhavare i Sva rtaha vsflottan betydde 

mycket för Ajvazovskij. Han gjorde många skisser 
som han senare utnyttjade i s ina verk. 

Under vistelsen i ltalien studerade Ajvazovskij 
gamla mästare, kopierade och gjorde kompositioner 
ur minnet. Det var i ltalien han utvecklade den på 
minnet baserade metod som han sedan tillärnpade 
livet ut. De flesta av sina verk skapade han i ateljCn, 
fö rli tande s ig på s itt fenomenala minne och sin ou t
s inliga inspiration. Ett vackert minne från perioden i 
ltalien är "Vy från Capri ", 1848 (K, kat. nr 1). 

1 den ryska målarkonstens historia framstår Ajva
zovskij främst som marinmåleriets obestridde mäs
tare. lngen hade före honom lika kraftfullt och inspi
rera t avbilda t havet som ett uttryck för naturens stor
het och skönhet. Ajvazovskij är även känd för ett 
s tort an tal verk som visar sammandrabbningar tili 
sjöss. År 1844 utnämndes han tili konstnär vid flot
tans stab. Han ski ld rade ofta den ryska flottans äro
rika historia, och detaljema i briggar och frega tter 
återgav han så exakt, att inte ens sjöfolk fann något 
att anmärka på. 

Men havet var inte Ajvazovskij enda inspirations
källa . Stäppen och bergen gav honom Likaså motiv, 
och ett exempel är "Berg på Krim (Kizil Tasj)", 1868 
(K, kat. nr 7). Säregen och sä llsynt är en vinterbild 
från S:t Petersburg, "Färd över Neva" (K, kat. nr 12). 

Ajvazovskijs teckningar, sep iaarbeten och akvarel
ler står inte oljemålningarna efter i kvalitet, och hans 
produktion är både omfattande och mångsid ig. Den
na u tställning visa r b l.a. "Stiltje", 1850 (K, kat. nr 26), 
"Storm", 1850-t. (K, kat. nr 28) och "Havslandskap 
med fyr", 1847 (K, kat. nr 24). 

Ajvazovskij reste mycket och utnyttjade gäma mo-
ti v från länder och städer som han stiftat bekantskap 
med. liU Egypten reste han 1869 för att övervara den 
högtidliga invigningen av Suezkana len och var den 
förste marinmålaren att avbilda kanalen i den ryska 
konsten. Tili verken med andra egyptiska moti v hör 17 



"Scen från Kai ro", 1881 (K, kat. nr 10). Tillkomsten 
av "Akropolis i Aten", 1883 (K, kat. nr 11) är förknip
pad med en resa tili Grekland. 

Största delen av li vet bodde Ajvazovskij i sin fö
delsestad Feodosia, som numera hö r tili Ukraina . 
Han kände starkt för hemorten och gjorde aktiva 
ins.:1 tser fö r dess alls idiga utveckling. Han gnmdade 
en konstskola , sä rskilt inriktad på marinmotiv, 
landskap och fo lkli vsskildring. r 1880 grundade 
Ajvazovskij e tt tavelgalleri, som efter hans död över
gick i staden ägo och numera som Ajvazovskij-mu
seet hyser den största samlingen av hans verk. För 
några år sedan vis.1des ett anta l av dem i Finland . 

Genom sin produktion inom marin- och landskaps
måleriet bildade Ajvazovskij skola i Ryssland. Hans 
elever, samtida och efterfölja re ha r skapat verk som 
tillhör samma epok och samma tradition, och därfö r 
är det helt berättigat att tala om "Ajvazovskij och 
hans krets" 

Bland Ajvazovskijs elever fanns två av hans egoa 
dottersöner. Av A. V. Hansen vis.1r utställningen 
" Havsstrand" (0, kat. nr 66) och av M. P. Latri " Hav" 
(0, kat. nr 76). En annan elev va r A. 1. Fessler, som 
främst skiJdrat landskapet på Krim, bl.a . i " Havs
strand. Krim" (0, kat. nr 86). 

A. P. Bogoljubov (1824-1896) va r en av Rysslands 
mest kända landskapsmå lare. lnnan han blev konsl
när tjänstgjo rde han i flo ttan i över tio år. Bogoljubov 
reste mycket, hade goda förb indelser med hovet och 
deltog aktivt i s.1mhäUslivet. 

Bekantskapen med Ajvazovskijs tav lor förändrade 
hans liv. 1 sin första entus iasm tog han s ig för att 
måla i samma stil som mästaren . Studierna vid 
Konstakademin, goda råd av Ivanov och Corot s.1mt 
vänskapen med Barbizonskolans konstnärer hjälpte 
Bogoljubov att frigöra s ig och finna sin egen stil. 

Viktigast för Bogoljubov var s.1nningsenligheten 
18 och respekten för naturen. Många verk är målade i 

ltalien, dit konstnären reste efter avsl utade studier 
vid Konstakademin. Exempel är bl.a. "Sorrento. Dis" 
1855-1858 (K, kai. m 32), "Venedig" (0 , kai. nr 34) 
och "Porto d'A nzio" (0, kat. nr 37). 

Bogoljubovs produktion av teckningar, skisser och 
akvareller omfattar närmare 3000 verk. Resea lbumet 
från 1851 (K, kat. n r 38-61) har fö re denna utställning 
i Finland a ldrig visats utan för konstm useet i Kiev. 
Som en intressant detalj kan nämnas att Bogoljubov 
ritade 120 kartblad över Finlands kust för det ryska 
marinminis terie ts farva ttenavdelning. 

Två andra kända ryska marinmålare som började 
sin bana i Ajvazovskijs fotspå r va r L. F. Lagorio och 
R. G. Sudkovskij. 

Fina verk av Lev Lagorio (1827-1905) är "Havs
landska p" fr. n 1886 (K, kat. nr 71) och "Marinstu
d ie" (0, kat. nr 72). Stilen är s.'i rpräglad och utföran
det mästerligt. Lagorio skildrade ofta karga nordis
ka havslandskap utan roman tiska inslag. Bergs
landskap var han likaså fö rtjust i, särskilt Krim och 
Kaukaus, och ett exempel är "Vy från Suhum Kai, 
Kaukasus", 1871 (0, kat. nr. 70). 

1 teckninga r och akvareller uppnådde Lagorio ett 
friare grepp än i oljemålninga rna, och s.'irskilt akva
rellema är fulla av liv och rörelse. 1 utställningen 
ingå r "Vy fr, n Pargolov", 1873 (0, kat. nr 73), "Bi k 
nära Viborg", 1892 (0, kat. nr. 74), "Havsstrand" (K, 
kat. nr 75). Mot slutet av s itt liv målade Lagorio 
många motiv från ÖStersjön, Finland och Norge. 

Rufin Sudkovskij (1850-1885), född i en småstad i 
söd ra Ukraina, va r framför alli fasc inerad av hem
traktens natur. Havet i lugn och storm va r kä ra moliv 
för honom, liksom även ka rga havsstränder. Utställ
ningen i Helsingfors visa r "Skeppsbrott" (0, ka t. nr 
81), " Klippig strand " (0, kat. nr 84) och "Natt vid 
ha vet" (0, kat. nr. 85). 

Stenig havsbotten under en klar va ttenyta målade 
Sudkovskij flera variationer på. Här representeras 
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10. AIVAZOVSKJ, IVAN KONSTANTINOVITSH 
Elämää Kairossa, 1881 • Sce11 frdn Kairo, 1881 

öljyväri kankaalle, 66,5 x 98,2 cm 



det motivet av "Kristallklart vatten" 1879-1885 (K, 
kat. nr 82). Sudkovskij var en självständig konstnär 
men stod dock nära den marinmålargrupp som hade 
gått i lära i Ajvazovskijs konstskola i Feodosia. 

Ajvazovskij var den erkände mästaren och hade 
ett enormt inflytande. Alla konstnärer som ägnade 
sig åt marinmåleri tog i viss mån intryck av honom. 
Det visar också de utställda verken av F. 1 Bajkov 
(1819-1890), M. K. Klodt (1833-1902), N. N. Dubovs
koj (1859-1918) och A. 1. Mesjtjecskij (1834-1902). 

Den aktuella utställningen är en intressant händel
se i Finlands kulturliv. Arrangörernas förhoppning 
är att tavlorna och teckningarna ur Ukrainas främsta 
museisamlingar skall ge besökarna en genuin bild 
av ukrainsk verklighet i det förgångna såväl som i 
nuet. Utställningen med verk av Ajvazovskij och hans 
krets fogar en ny länk tili en redan etablerad tradi
tion och utgör ett övertygande bevis för att kansten 
inte känner några gränser. Dessa ryska 180CHals
konstnärers verk som skildrar naturscenerier på oli
ka håll i världen, hav och landskap, dramatiska mo
tiv såväl som rofyUda, väcker omedelbar genklang 
hos betraktaren. 

}ekateri11a Ladyzjenskaja 

M11seet for rysk konst, Kiev 

AIVAZOVSKJ, IVAN KONSTANTINOVTTSH 
11. Ateenan Akropolis, 1883 • Akropolis i Alen, 1883 

öljyväri kankaalle, 74,5 x 63,5 cm 
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LUE1TELO/ KATALOG 

AIVAZOVSKI (GAIVAZOVSK.1), IVAN KONSTANTINOVITSH 

S. 181 7 Fl'cKiosiassa, k. 1900 Feodosiassa. Taiteilija, mcrimaalari , 
kuvannut teoksissaan mm. Vcnä~'in laivaston historiaa sekä 
raamatullisia, evankelisia aiheita, Ukrainan luonto.1 ja elämää. 

Opis keli Pietarin Taideakatemiass.1 vuosina 1833-1837 
opcttajinaan maisemamaalari Maksim Vorobjov, ranskalainen 
mcrimaalari Tanner sck.'i tai teilija A. 1. Z1 u;crvcid, minkä ~'ilkcen 
jatkoi Taidc.ikatemian tukc m<1rn1 työskentelyä mcrimaalaus.1i
hcidcn parissa Krimillä ja ulkomailla vuosina 1840-1844 
Palattuaan y llättäen takaisin Venäjälle 1844 s.1i akateemikon 

arvon ja nimitettiin taiteilijana Merivoimien pääesikunnan 
palvelukseen. S.1mana \'uonn.1 os.11\istu i F. P. Litken tutkimus
matkaan, joka s uuntautui Vähään-Aasiaan~, Kreikan saaristoon. 

Nimitetti in vuonna 1847 professoriksi ja 1887 Taideakatemian 
kunniajäscneksi. Kuului jäsenenä useisiin Euroopan taideakatc

mioihin. Vuodesta 1845 asui ja työskenteli Fcodosiassa, teki 
lukuisia matkoja e ri puolille Venäjää ja Eurooppaa, Lähi-Itään, 

Afrikkaa n ja Amerikkaan.Johti Fcodosian taidekoulua vuodesta 
1865 ja perusti Feodosiaan 1880 taidemust.'On. 

Osallistui vuodesta 1835 lähtien Taidcalmtemian ja muihin 
näyttelyihin. Järjesti omia näy ttelyitä Venäjällä ja ulkomailla. 
Tooksialiki 6lXXJ. 

F. 1817 i Fcodosia, d . 1900 i Feodosia. Konstnär, marinmålare, har 

i s ina verk bl.a. skildrat den ryska flottans historia, bibliska motiv 
samt n.'lturcn och livct i Ukraina. Studeradc 1833-1837 vid 

Konstakadcmin i S:t Petcrsburg, mcd landskapsmålaren M. N. 
Vorobjov, de11 franske marinmålarcn Tanner och sjöstrjdsmålarcn 

A. 1. Sm1cwcld som lärarc. Fortsattc mt..-d Konstakadcminsstöd 
att arbcta mcd marinmotiv på Krim och i utlandct 1840-1844. 
Fick akadcmikers titel cfter hemkoms tcn till Ryssland 1844 och 

utnämndes tili kons tnär vid flottans s tab. Dcltog samma å r i F. P. 
Litkescxpcdition till Mindrc Asien och den grckiska övärlden. 

1847 utnämnd till profcssor och 1887 kallad tili hcdcrsledamot av 
Konstak.'ldemin. Var ledamot i flcra europciska konstakademicr. 

Boddeoch arbctade frå n 1845 i Fcodosia, rcste mycket i olika 
dclar av Rysstand och Europa, bcsöklc Främre Orientcn, Afrik.'l 
och Amcrika. Lcddc konstsko la i Fcodosia från 1865 och 
g rundade 1880 ett konstgalleri på orien. Dcltog från 1835 i 

Konsta kademins utställningar samt andra. Egna utställningar i 
Ryssland och utomlands. Sk.'lpade inemot 60CK) verk. 

MAALAUKSET / TAYLOR 

1. NiikymiiCapri11 StU1re//a, 1845 • Vyfrd11 Capri, 1845 
öljyväri kankaalle, 59 x 86 cm 

Mcrk. oik. alh. l. Aivazovski 1848 

Luovutettu museoon 1920-luvun aluSS.'l. 
KMRI ZH- ln 

2. Kiirryl niityilii, 1848 • Kiirra pdii11g, 1848 
öljyväri kankaalle, 59,5 x 85,5 cm 
Mcrk. alh. J. Aivazovski, 1848 
Luovutettu museoon 1920-luvun alussa. 
KMRl ZH-171 

3. Aamu, 1851 • MQ1gcm, 1851 
ö ljyväri kankaalle, 82 x 115,5 cm 
Merk. vas. alh. Aivazovski 1851 

Luovuttanut museoon 1932 Odcssan k.'lupunki, jolle taiteilija 
lahjoitti taulun 1897 
O HM ZH-175 

4. Auri11go11/askm1 jiilkeen, 1856 • Eftersolm:dgltugen, 1856 
ö ljyväri kankaalle, 68 x 57 cm 
Mcrk. oik. alh. Aivazovski 1856 
Museolle lahjoittanut 1990 moskovalainen akateemikko 
V. P. Glushko. 
OHM ZH-2998 

5. Merimyrsky11edel/ii, 1856 • /-lavforestorm, 1856 
öljyväri k.'lnkaalle, 34,4 x 42,8 cm 
Mcrk. vas. alh. Aivazovski v. 56 
Luovutettu museoon 1970 
KMRlZJ-1-1494 

6. Mere11 ranta, 1861 • NmJSS/mnd, 1861 
ö ljyväri kartongille, 20 x 25 cm 
Merk. oik. alh, A. 1861 

Hankittu museoon Ukra inan valtionostokomission välityksellä 
1949 L A. Shpakovalla Odess.ista. 
KMRI ZH -1007 



AIVAZOVSKI, IVAN KONSTANTlNOVITSH 
13. K1111tamoyö merellä, 1886 • Mdnske11s11att pt1havet,1886 

öljyväri lamkaalle, 57 x 73 cm 23 



24 

7. Krimi11 1111ori/la (Kizil TashJ, 1868 • Berg pd Krim (Kizil Tasj), 1868 
öljyväri k.artonklin k.iinnitctyllc k.artongillc, '36,7 x 46,7 cm 
Merk. oik. a\h. Aivazovski 1868 
Hankittu museoon Ukrainan val tionostokomission välityksellä 
1%5 0.J. Tsherkesiltä Moskovasta. 
KMRJ ZH-1368 

8. Merimaiseriui, 1871 • Hauslaudsknp, 1871 
öljyväri kankaalle, 34,3 x 45, 2 cm 
Merk. vas. alh. Aivazovski 1871 
Hankittu museoon Ukrainan val tionostokomission välityksdlä 
K. G. Gripakilta Kiovasta. 

9.Myrsky,1872 • Stom1,1872 
öljyväri kankaalle, 110 x 132,Scm 
Mcrk. o ik. alh. Aivazovski 1872 
Luovutettu museoon 1920-luvun alussa N.Aja N. N. Teresh
tshenkon kokoelmista Kiovasta. 
KMRIZH-1 73 

10. Elämää Kairossa, 1881 • Sw1frll11Kniro,1881 
öljyväri kilnkaallc, 66,5 x 98,2 cm 
Merk. oik. alh. Aivazovsk.i 1881, vas. alh. Aivasovsky 
Hankittu museoon Ukrainan valtionostokomission välityksellä 
1962 K. V. Lopatkolta Kiovasta 
KMRI ZH-1271 

11. Attt11a11 Akropolis, 1883 • Akropolis i Ate11, 1883 
öljyväri kankaalle, 74,5 x 63,5 cm 
Mcrk. o ik. alh. Aivazovski 1883. Mcrk. kääntöpuolella Aivazo 
1883 
Luovutettu museoon 1920-luvun alussa 
KMRI ZH-465 

12. Neva u ylitys • Fiird ÖUl'r Neva 
Luonnos teokseen Näkymä Nevalta pakkaspäivänä, 1883, 
jonka olinpaikka on tuntematon. 
öljyväri kartongillc, 22 x 17 cm 
Merk. vas.alh.A. 
Luovutettu museoon 1920-luvun alussa 
KMRI ZH-564 

13. K1111tamoyö merellä, 1886 • Mll11ske11s11all pd lmvel, 1886 
öljyväri kankaalle, 57 x 73 cm 
Merk. oik. alh. l. Aivazovski v. 1886 
l."lhjoittanut 1990 museoon moskovalainen akateemikko 
V. P. Glushko 
OHMZH-2995 

14. Krmtamoyömerellä, 1889 • MA11skms11att pd havet, 1889 
öl jyväri kankaalle, 63 x 95 cm 
Merk. oik. alh. Aivazovski 1889 
Lahjoittanut 1990 museoon moskovalainen akateemikko 
V. P.Glushko 
OHM ZH-2996 

15. Myrskyinen meri päiviil/ii, 1889 • Stor11117iskat lrav 1111dagen, 1889 
öljyväri kankaalle, 47,2 x 79,7 cm 
Merk. vas. alh. Aivazovsld 1889. Merk. kääntöpuole lla Aivazovsk 
1889 
Lahjoitettu 1973 museolle Borodinon taistelun panoraama
muscosta Moskovasta . 
KM RI ZH-1495 

16. Si11i11e11 merikuva, 1891 • Marinmotiv i blåtl, 1891 
öljyväri kankaalle, 67 x 102 cm 
Merk. vas. alh. Aivazovski 1891 
Lahjoittanut 1990 museoon moskovalainen akateemikko 
V. P.Glushko 
OHMZH-2997 

17. Laiva, 1893 • Farlyg, 1893 
öljyväri kankaalle, 20.S x 28 cm 
L.1hjoittanut 1979 museoon}. B. Abdurahmanov Odcssasta. 
OHMZH-2204 

18. P11sl1kin Mus/a11m~'Tt11 rarmal/a, 1897 • Pusjh11 vid Soorta lmvet 
öljyväri kankaalle, 186 x 141,Scm 
Merk. oik. alh. Aivazovski 1897. Alh. o ik. kivess.'i teksti 
Jää hyvästi luonto vapaa! 
Viimeisen kerran edes.säin 
Siniaalto}avyörytii t 
k."luneutta ylvästä s.'idehticn . Odcss.1 1827 
Merk. kääntöpuolella Aivazovski 1897 
Luovutettu museoon 1932 Odessa.n k.1upungilta, jolle taiteilija 
lahjoitti maalauksen 1897 
OHM ZH-167 



AIVAZOVSKI, IVAN KONSTANTINOVITSH 
15. Myrskyinen meri päivällä, 1889 • Stormpisknt liav pd dagen, 1889 

öljyväri knnknalle, 47,2 x 79,7 cm 25 



19. Meri. Purjmlus.,1898 • Ha v. Srgdfartyg., 1898 
öljyväri kartongille, 18 x 15,5 cm 
Luovuttanut museoon 1923 Odcss.1n kaupunki 
OHMZH-ln 

20. Pilviä memr yllä • Mo/n över l111vrt 
öljyväri kankaalle, 56,5 x 80,7 cm 
Hankittu museoon 19nA. G. Andrcoleti lta Odessas ta 
OHMZH-1801 

Z1.llla.Krim. • Ajlorr.Krim. 
öljyväri kankaalle 63 x 95,5 cm 
Merk. oik. alh. Aivazovski 
Hankittu museoon 19n A. G. Andrcoletilta Odessasta 
OHM ZH-ISQ..1 

ZZ.Merimaisema • Havs/amlsknp 
öljyväri k.1nkaalle, 19,5 x 25cm 
Mcrk.vas.alh.Aiv 
Hankittu museoon 1962 Ukrainan valtionostokomission 
välityksellä K. 1. Zyleviltä Kiovan a luct!n lrpcnistä 
KMRIZH-1288 

23. P11 rjea/11s • &gelfarlyg 
öljyväri kankaalle, n X 58,5 cm 
Luovutettu museoon 1920-luvun alussa Odcss.1n kaupungin 
museokokoclmis ta. 
Kuulunut aiemmin A. P. Russovin kokoelmiin 
OHMZH-184 

GRAFllKKA / TECKN/NGAR M.M. 

24. Merimai;w,1w ja majakkn, 1847 (?) • Havsla11dskn11 med fyr 

vesiväri paperille, radl't!raus, 22,5 x 27, 5cm 
Merk. vas. k.'iäntöpuoldla Aywadowskiy pei dc marines ... 1847 
Luovutettu 1938 museoon Kiovan L.'insi- ~, ifämaisen taiteen 
museosta 
KMRI Rg-1127 

25. Per/ie1111to/ok11 00 (Omakuva ja mi111011 111110/okuoo), 1849 • 

F11111iljeporlrä1t (Ko11st11iire11 sjiilvoch/11111s l111stru ), 1849 
grafiitti, vesiväri paperille, 32,4 x 24,Scm 
Mcrk. oik. alh. Aivazovski 1849 
Luovutettu museoon 1929 

26 OHMG-800 

26. Meri tyy11enli, 1850 • Sliltje, 1850 

grafiitti, radl't!raus poh jas.'ivytetylle paperille, 12,2 x 17,2 cm 
Mcrk. o ik. a lh. Aivazovski v. 1850 
Luovuttanut museoon 1962 Ukrainan valtionostokomissio 
KMRI Rg-2796 

27. Mmn rom1111/a, 1850 • Vid havsslm11den, 1850 

grafiitti, radccraus pohjas.'ivytetyllc paperille, 
13x21,1;27,l x25,5cm 
Merk. oik. a\h. AivaZO\'siu 1850 
Luovuttanut museoon 1962 Ukrainan valtionostokomissio 
KMRI Rg-2797 

28. Myrsky, 1850-111/w • Starm, 1850-talet 
sepia, radecr.1us paperille, 26,9 x 44,8 cm 
Merk. vas.alh.A ivaz 
Luovuttanut muSt.'OOn 1962 Ukrainan valtionostokomissio 
KMRI Rg-2795 

29. Meri11tiky111ä, 1880 • Havsvy, 1880 

grafiitti paperille, 36,3 x 30; 17 x 15,3cm 
Mcrk. alh .... K ... 30 1880 piirroksen alla teksti: Muistoksi 15. 
marraskuuta v. 90 Nikolai 
Konstantinovi tsh Mihailovskillc A. Uspenskilta 
Luovutettu museoon 1932 Odessan kaupungin museo-
kokoelmista 
OHMG-217 

30. Krimi11 ranta, 1897 • Kri111k11sl, 1897 
hiili, lyijy paperille, 60,6 x 96,4 cm 
Merk. vas. alh. 1. Ai\'azovski, 1897 
Luovutettu museoon 1920-luvulla 
KMRI Rg-910 



AlVAZOVSKI, IVAN KONSTANTINOVITSH 
17. l.Aiva, 1893 • Fartyg, 1893 
öljyväri kankaalle, 20,5 x 28 cm 27 
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AIVAZOVSKI, IVAN KONSTANTINOVITSH 
18. Pushkin M11sta11111ere11 ra1111alla, 1897 • P11sjki11 uid Svarta havet, 1897 

öljyväri kankaalle, 186 x 141, 5 cm 



AIVAZOVSKI, IVAN KONSTANITNOVITSH 
19. Meri. Prirjea/us.,1898 • Hav. Segelfartyg., 1898 

öljyväri kartongille, 18 x 15,5 cm 29 
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AIVAZOVSKJ, IVAN KONSTANTlNOVITSH 
21. /lta.Krim. • Afto11. Krim. 

öljyväri kankaalle 63 x 95,5 cm 



ATVAZOVSKJ, IVAN KONSTANTlNOVITSH 
24. Merimnisema ja majakka, 1847 (?) • Havslandsknp med fyr, 1847 

vesiväri paperille, radeera11s, 22,5 x 27, 5 cm 31 
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AIVAZOVSKI, IVAN KONSTANTlNOVITSH 
27. Meren ramwlla, 1850 • Vid Jiavsstranden, 1850 

grafiitti, radeeraus polijasäuytetylle paperille, 13 x 21,1; 27,1x25,5 cm 



A IVAZOVSKI, TVAN KONSTANTINOVITSH 
28. Myrsky, 1850-/uku • Storm, 1850-talet 
sepia, radeerau.s paperille, 26,9 x 44,8 cm 33 
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BAIKOV, FJOOOR JLJITSH 

S. 1819, k. 1890. Taiteilija, teosten aiheina maisemat ja taisteluku
vaukset. Opiskeli Pietarin taidcakatcmiassa. Nimitettiin 1862 

taistclumaalariksi. Työskenteli Pictariss.1 jalbilisissä 

F. 18 19, d. 1890. Målare, främst landskapoch stridsscener. 
Studerade vid Konstak.ademin i S:t Pctersburg. Utnämnd till 
batatjmålare 1862. Arbetadc i Paris och Tulisi. 

31. Merimaisema, 1866 • HllUSltmdskap. 1886 
öljyväri kankaalle, 62, 1 x 78,8 cm 
Merk. oik. alh. Baikov 1866. Kääntöpuolella lcimamcrkintä: Nro 

171 G. K. B. N.: e<:: RUS: BAIKOFF. 

Luovutettu museoon 1936 Kiovan länsi·ja itämaisen taiteen 
museosta. 
KMRIZH-1908 

BAIKOV, FJODOR ILJITSH 
31. Merimaisema, 1866 • Havs/andskap, 1886 

öljyväri kankaalle, 62, 1 x 78.8 cm 



BCXOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 

S. 1824 Pomeranjen kylässä Novgorodin kuvemementissa, k. 
18% Pariisissa, haudattu Pietariin A. N. Radishtshevin tyttärcn
poika. Taidemaalari, piirtäjä, akvarcllisti, käytti myös etS.'lUS- ja 
litografiatekniikkaa. Maisema-ja taistelukuvauksia. Valmistui 
kadettikoulusta 1841. Vapaana opiskelijana Pietarin taideak.'lh..'
miass.1 vuosina !850-1853opcttajinaan taistetumaalari Bogdan 
Vi\kvalde ja maiscmamaalari Maksim Vorobjov. Taiteessa 
vaikutteita Aivazovskilta. Vuodesta 1853 Merivoimien pääesi
kunnan taidemaalari. Taideakatemian tukemana ulkomailla 
1854-1860. Työskenteli Genevessä alppimaisemistaan tunnetun 
taiteilijan Alexandrc Calamcn ateljeessa. Jatkoi työskentelyä 
Pariisissa ja myöhemin Dusscldorfissa S.'laden vaikutteita 
maisema-ja merimaalari Andreas Achenbachilta, joka opetti 
Dusscldorfin taideakate~iassa. Nimitettiin 1858 akateemikoksi ja 
1861 professoriksi. Valittiin Taideakatemian jäseneksi 1893. 
Vuodesta 1873 lähtien asui etupäässä Pariisissa, multa kävi usein 
Venäjällä. 

Perusti venäläisten taiteilijoiden järjestön Pariisiin, Saratoviin 
taidemuseon 1885 (nyk. A. N. Radishtshevin museo) ja piirostus
koulun 1897. Li ittyi eri paikkakunnilla näyttelyitä järjestäneidcn 
"vaeltavien taiteilijoiden", Percdvizhnilden ryhmään 1873, 
osallistui vuodesta 1852 lähtien Taideakatemian, vuodesta 1882 
Moskovan taideseuran ja Venäläisten akvarcllistien näyttelyihin. 

F. 1824 i byn Pomeranje, guvemementet Novgorod, d. 1986 i 
Paris, begraven i S:t Petersburg. Dotterson lill författarcn och 
samhällskritikem A.N. Radisjt)cv. Målarc, tecknarc, akvarcllist, 
utnyttjade även etsning och litografi. Lindskap och sjöstrids
scencr. Sjökadettcxamen 1841. Fria studicr vid Konstakademin i 
S:t Petersburg 1850-1853 mcd s;östrjdsmålaf{!n Villevaldeoch 
landskapsmålarcn Vorobjov som lärarc. lnfluerad av Ajvazovskij. 
Från 1853 knuten tili flottans stab som konstnär. Utomlands 
1854-1860 mcd Konstakadcmins stöd. Arbetade i Geneve i den 
kände alplandskapsmålarcn Alexandrc Calames ateljC. Rcste 
vidarc tili Paris och senarc tili Diisseldorf, där han tog intryck av 
landskaps- och marinmålarcn Achenbach som undervisade vid 
ortcns konstakademi. Fick akademikcrs titel 1858 och utnämndes 
1861 ti!l professor. Hcdersledamot av Konstakademin 1893. 
Bodde från 1873 huvuds.1kligen i Paris men bcsökte ofta 
Ryssland. Grondade en biståndsförcning för de ryska konstnä
rcrna i Paris, och i staden S.1ratov eli konstmuseum 1885 (numera 
A. N. Radisjtjcv-musect) och en tccknarskola 1897. Från 1873 
mcdlem av gruppcn Vandrarmålarna, Percdvizjniki, i vars 

ambulerande utställningar han deltog rcd,1n från 1871. Dcltog 
från 1852 i Konstakademins utställningar, från 1882 i utställnin
gar arrangerade av konstsamfundet i Moskva och de ryska 
akvarellmålarnas föreni ng. 

MAALAUKSET/TAVLOR 

32. Sorrento. Usva., 1855-1856 • Sommto. Dis., 1855-1856 
öljyväri kankaalle, 33,2 x 54 cm 
Merk. vas. alh. Sorrcnto Tuman 
Luovutettu museoon 1920--luvun alussa. Kuulunut aiemmin 
Kiovan N. 1. Murashkon piirostuskoulun kokoelmiin. 
KMRIZH-780 

33. Lamnmskatras meren ra1111al/a. Aitodor., 1870 • Fdrlljord på 
lmvsstrand. Aj-Todor., 1870 
öljyväri bnkaalle, 90 x 125cm 
Merk. oik. alh. Aleksji Bogoljubov 1870. Mcrk. vas. alh. Aitodor. 
Luovutettu museoon 1934 Ukrainan historiallisesta museosta. 
Ennen vuotta 1917 Kiovan 
keisarilliscssapalatsissa. 
KMRI ZH-1077 

34. Venetsia • Ve11edig 
öljyväri kartonkiin kiinnitetylle kankaalle, 26 x 42.5 cm 
Merk. oik. alh. A. Bogolubow. Merk. a\h. Venezia. 
Luovuttanut museoon 1972 odessalainen A. G. Andrcolcti. 
OHMZH-1787 

35. Kuutamoyö • Md11skr11s11alt 
öljyväri kartongilte, 24,2 x 41,3 cm 
Merk. vas. alh. A. Bogoljubov 
Luovuttanut museoon 1971odess.1lainen1. M. Alfejcv. 
O HMZH-1782 

36. Merimaisema. Sorrento • Havslmrdskap. Sorrenlo 
öljyväri kartongille, 27 x 43 cm 
Merk. vas. alh. Pjotr NikolajevitshilleA. Bogoljubovilta 
Luovutettu museoon 19250dessan kaupungin museo
kokoelmista 
OHMZH-307 

35 



BOGOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
32. Sorrento. Usva., 1855-1856 • Sorrento. Dis., 1855· 1856 

36 öljyuäri kankaalle, 33,2 x 54 cm 



37. Portod'A11zio • Porlod'Anzio 
öljyväri kartongitle, 17.S x 33cm 

Merk. vas. alh. Bogolubow. Merk. vas. Porta D Anzio AB 
Luovutettu museoon ennen 1915 Pietarin taideakatemiasta. 
OHMZH-1106 

GRAFllKKA/TECKN/NGAR M.M. 
Matkakansion tooksia vuOOelta 1851 
Blad uretl rcsealbum från år 1851 

38.Myr5/<yiiviimerijap11rjeallls,1851 
Slorn111iskat lurv med segelfartyg, 1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,J cm 
Mcrk. oik. alh. 19. lokakuuta 

KMRJ Rg-2631/2 

39. Mi!rimaisema ja purjealus, 1851 • Havslandskap med segelfartyg 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,l x 17,l cm 

KMRI Rg-2631/3 

40.Narvan majakka, 1851 • Narvafyr,1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1 x 17,1 cm 
Merk. vas. alh. Pilviä. Pietari Suuren rakennuttama. Merk. alh. 

NW. Narv. Majakka. 
Kun Narva 1704 valloitettiin rakennutti Pietari Suuri majakan, 

jonka valot valaisivat Narvansalmea Narvajocn suulla. 
KMRJ Rg-2631/4 

41.Nammmajatlil, 1851 • Narvafyr,1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1 x 17,1 cm 
Mcrk.vas. alh. Pilv .. Mcrk. oik. alh. Narvan majakka. 

KMRJ Rg-2631 /5 

42. Riiiivielin kaupunki mereltä 11ä/ity11ä • Stade11 Rroal sedd frtm luuxl 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,1 cm 
Rääveli (fallinna) perustettiin vuonna 1219 Räävelinlahde\le 

Suoml.'l\lahden etelärannalle. 

KMRJ Rg-2631/6 

43. McorimaiSl'ma ja vuoristoranta, 1851 • Havsla11dskap med bergig 
kus/, 1851 
vesiväri, grafiitti paperille, 21,1 x 17,1 cm 

KMRI Rg2631/7 

BOGOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
33. l.Ammaskatras meren ramralla. Aitodor., 1870 
Fdrl1jord pd lmvsstrand. Aj-Todor., 1870 
öljyväri kankaalle, 90 x 125 cm 

44. Soutuvcme myrskyisellä merel/ii, 1851 • Roddbdt i storm, 1851 
grafiitti, vesiväri paperi lle, radecraus, 21,1x17,1 cm 
KMRI Rg-2631/8 

45. Kronstadt. Satamassa., 1851 • Kronsladt. I hamnrn., 1851 
grafiitti paperille,stompeeraus, 21,1x 17,1 on 
Merk. oik. alh. Kr Kronstadt Co ... 
Pietari suuri liitti 1617 Venäjään Kotlinin saarella sijaitsevan 
Kronstadtin linnakkeen, sotilas-ja kauppasataman. 

KMRI Rg-2631/9 

46. Kyyrli11koski, 1851 • Kyyröforse11, 1851 
g rafiitti paperille, stompeeraus, 21,1 x17,1 cm 
Merk. oik. alh. Koski Kura + Maija 

Kyyrönkoski on yksi Vuoksen koskista. 
KMRI Rg-2631/11 

47. Viipuri ml'n'ltä nähtynä, 1851 • Viborgfrd11 hauet, 1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 2 1,l x 17,1 cm 

Mcrk. oik. a\h. Viipuri 16. e lok. Merk. vas. alh. Unohtumaton 
matka Viipuriin 12.14.15.16clokuutoi. 

Viipurin perusti 1293 Torkkeli Knut inpoika, vuonna 1n1 se 
siirtyi Uudenkaupungin rauhassa Venäjälle. 

KMRI Rg-2631/12 

48. Keisari Pietari Suurrn kaleeri, 1851 • Krjsar Petl!rdrn storrs 
galiir, 1851 
grafiitti paperille,stompeeraus, 21,l x 17,1 cm 

Merk. oik. alh. Keisari Pietari Suuren ka lecri, ihmisiä kalcerilla. 
KM RI Rg-2631/14 

49. Kilpa, 1851 • Kappsegli11g, 1851 
grafiitti, paperille, stompeeraus, 21,1x17,1 cm 
Merk. kesk.alh.Kilpa 

KMRI Rg-2631/15 

50. Orat1ie1100um, 1851 • Oranie110011m, 1851 
g rafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,I cm 
Merk. vas. a\h. Oronienbaum. Merk. alh. vas. 3. elokuuta. 

KMRI Rg-2631 /16 

51. Vene rannalla, 1851 • &fl pd strand, 1851 
g rafiitti paperiJ\e, stompeeraus, 21,l x 17,I cm 

KMRJ Rg2631/18 
37 
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BOGOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
34. Venetsia • Venedig 

öfjyväri kartonkiin kiim1itetylle kankaalle, 26 x 42.S cm 



52. Kivi ramm/111, 1851 • Sterr ivat1et1bry11el, 1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,I x 17,l cm 

Mcrk. oik. alh. Purjehtivia, kivi, Pietari Suuren merkitsemä. 
Mcrk. vas. alh. Pilviä. Kivessä - Pietari. 

KMRI Rg-2631/19 

53.Hinausa/us, 1851 • Bogserbdt,1851 
grafiitti paperille, 21,1x 17,1 cm 
Mcrk. oik. alh. hinausalus. Mcrk. vas. 20. lokakuuta. 

KMRI Rg-2631/20 

54.Merellä, 1851 • Tilll111vs,1851 
grafiitti paperille,stompeeraus, 21,1x17,1 cm 

KMRI Rg-2631/21 

55.1.Aivoja /ai/uris.sa, 1851 • Fartygvid kaj, 1851 
grafiitti paperillc,stompeeraus, 21,l x 17,l cm 
KMRI Rg-2631/22 

56. Laivoja laiturissa, 1851 • Fartyg uid kaj, 1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,1 cm 
KMRI Rg-2631 /23 

57.Paijussa, 1851 • Vidbojffl,1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,I x 17,I cm 
KMRI Rg-2631/24 

58. Myrsky merellä, 1851 • Starm pd havd, 1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,I x 17,I cm 

Mcrk. oik. alh. AB. 
KMRI Rg-2631/25 

59. Atlltoileoo meri, 1851 • Vdgar, 1851 
grafiitti paperillc,stompeeraus, 21,l x 17,l cm 

KMRI Rg-2631/26 

60. fhmisili meren ranna/ID, 1851 • Mnnniskor fN1slrnrrd,1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,l x 17,l cm 

Merk. oik. alh. 23. heinäkuuta 
KMRI Rg-2631 /30 

BOGOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
36. Merimaisemn. Sorrento • H11vs/1111dskap. Sorrenlo 
öljyväri knrto11gille, 27 x 43 cm 

61.Lissabon.Ranta., 1851 • Lissabou.Straud.,1851 
grafiitti paperille, stompeeraus, 21,l x 17,1 cm 
Merk. vas. a lh. Lissabon sg 

KMRI Rg-2631/31 
Matkakansion lahjoitti museoon 1952 kiovalainen V.M. Sobko. 

62. Merin111isem11, 1850-luku • Havs/1111dskap, 1850-talet 
akvarelli, grafiitti, kartonkiin kiinnitetylle paperille, pohjasävy
tys, radeeraus 
10,6x 14,2; !Ox 13,Scm 

Mcrk. o ik. alh. A. Bogoljub 
Luovutettu museoon 1930-luvulla 

KM.RI Rg-1078 

63. Dnepr. Kiow. • Dnjepr. Kiev. 

akvarelli, valkoliitu paperille, 22 x 38,5 cm 

Mcrk. oik. alh. A. Bogoljubov. Mcrk.. vas.alh. Dneprj - Kievj. 
Kiovalaisen D. L Sigalovin testamenttilahjoitus museolle 1986. 
KMRI Rg-4001 

64. Näkymä Odessasta • Vy frdn Odessa 
liitu, tussi, sulka kynä paperille, 27,4 x 42,8 cm 

Merk. vas. alh. Odessa· satama 

Luovuttanut museolle 1938 Leningradin valtionostokomissio 
OHMG-47 

65. Veu/es. Normandia. • Veules. Norm1111d~. 
akvarelli paperille, 29,5x12,9cm 

Merk. oik. alh. Bogoluboff. Mcrk. vas. alh. YEVIES 

Hankittu museoon 1970 Ukrainan valtionostokomission 
välityksellä A. D. Tulstshinskilta Kiovasta 
KMRI Rg-3526 
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IJOGOL)UBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
41. N11rva11majakka, 1851 • Nnroafyr,1851 

grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,1 cm 

BOCOLJUBQV, A LEKSEI PETROVITSH 

42. Riiiivelin k1111p1111ki mereltä 11ä/1/y11ii • Staden Reva/ sedd 
frlln lrauel 

grafiitti paperille, stompi->era11s, 21,1x17,1 cm 

BOGOLJUBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
46. Kyyrönkoski, 1851 • Kyyröforse11,1851 

grafiitti paperille, stompeeraus, 21, 1 x 17,1 cm 

BOCOLJUBOV, ALEKSEI PETROVJTSH 

62. Merimaisema, 1850-/11k11 • Havslandskap, 1850-talet 
akvarelli, grafiitti, karto11kii11 kii1111itetylle paperille, 

pohjasiivytys, radeeraus 
10,6 X 14,2; 10 X 13,5 C/11 
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BOGOL)UBOV, ALEKSEI PETROVITSH 
47. Viipuri mereltä 11äl1ty11ä, 1851 • Viborgfrån llavet, 1851 

grafiitti paperille, stompeeraus, 21,1x17,1 cm 
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HANSEN, ALEKSEI VASILJEVITSH (VILHELMOVITSH) 

S. 18760dl$SaSS.1, k. 1940 Jugoslaviass.1. Aivazovskin tyttärcn

poika ja oppilas. Taiteilija, akvarellisti. Maisema- ja merimaalari. 
Opiskeli Odessa.n kuvaamataiteen koulussa ja jonkin aikaa 

Pietarin taideakatemiass.1. Jatkoi taidoopintoja Saksassa 1900-
luvun alussa opetta~1naan mm. Maier, Pariisissa Lefevren opissa 

ja myöhemmin Leipzigissa, jossa hänen opettajanaan oli Bracht. 
Asui ja työskenteli etupäässä ulkomailla. Palasi vuonna 1912 

Odessaan ja teki aloitteen taidemuseon perustamisesta, mihin 
hän antoi myös varat. Maalannut sarjan vesiväritöitä 
Venäjän keisarillisesta laivastosta 1916 sekä maisemia Firenzestä 

ja Venctsiasta 1910-luvulla. Osallistui vuodesta 1898Taideakate
mian, Venäjän akvarellistien ja Pietarin taideyhdistyksen 

järjestämiin näyttelyihin. Muutti 1920 Bulgariaan. Sofian 
taideakatemian professori, opetti akatemiassa maisemamaalaus
ta. Näyttely Roomassa 1928 ja Pariisissa 1929. 

F. 1876 i Odessa, d. 1940 iJugoslavien. Ajvazovskijs dotterson och 
elev. Landskaps- och marinmålare, akvarellist. Studerade vid 

konstskolan i Odessa och en tid vid Konstakademin i S:t 
Petersburg. 1 bötjan av 1900-talet forts.1tta konststudier i 

Tyskland och Paris under olika lärare. Bodde och arbetade 
huvudsakligen i utlnndct. Åtcrvändc 1912 tili Odessa, tog 

initiativ tili och bidrog även finansiellt tili grundandet av 
konstmuseet. Gjorde 1916 en serie akvareUer med dcn ryska 

ktjserliga flottan som motiv, under 1910-talet en akvarellserie 
med motiv från Florens och Venedig. Deltog från 1898 i Konst

akademins och andra utställningar. Flyttade 1920 tili Bulgarien, 
där han undervisade i landskapsmåleri som professor vid 

konstakadcmin i Sofia. Ställde ui i Rom 1928och Paris 1929. 

66. Mem1 ranta • Havsstra11d 
öljyväri kartonkiin kiinnitetylle kankaalle, 28,5 x 23,8 cm 
Merk. vas. alh. A. Ganzej 

Luovuttanut museoon 1972 odessalainen A. G. Andreoleti 
OHMZH-1785 

HANSEN, ALEKSEI V ASILJEVITSH 
66. Meren ranta • Havsstrand 

öljyväri karto11kii11 kiinnitety/le kankaalle, 28,5 x 23,8 cm 



DUBOVSKOI, NIKOLAI NIKANOROVITSH 

S. 1859 Novotsherkassissa, k. 1918 Pietarissa. Taiteilija, maisema
maalari. Opiskeli Pietarin taideakatemiassa 1877-1881 opettaja

naan M. K. Klodt. Jätti akateemiset opinnot kesken kieltäydyt
tyään osallistumasta töillään kultamitalikilpailuun 

Vuonna 1898 sai akateemikon arvon, vuonna 1900 valittiin 

Taideakatemian jäseneksi. Asui ja työskenteli Pictariss."I. Kävi 

usein ulkomailla, vuonna 1893 Kreikassa, Sveitsissä ja Italiassa, 
vuosina 1895, 1898, 1908, 1918 lt:aliassa, Ranskassa ja Saksassa. 

Osallistui Pietarin taiteilijayhdistyksen näyttelyihin, liittyi 
vuonna 1886 kiertäviä näyttelyitä järjestäviin Percdvizhnikeihin, 
osallistui heidän näyttelyihinsä vuosina 1884-1918. Opetti 

vuodesta 1909 Pietarin taideakatemian taidekorkeakoulussa. 

F. 1859 i Novotjerkassk, d. 1918 i S:t Petersburg (dåv. Petrograd). 
Målare, främst landskap. Studerade 1877-1881 vid Konstakade
mini S:t Petersburg med M. K. Klodt som lärare. Avbröt 

sttldiema sedan han vägrat vara med och tävla om stora 
guldmedaljen. Fick 1898akadcmikers titel, blev 1900 invald i 

Konstakademin. Bodde och arbetade i S:t Petcrsburg. Talrika 
utlandsrcsor; 1893Grekland, Schweiz och ltalien, åren 1895, 1898, 

1908, 1912 ltalicn, Frankrike och Tyskland. Deltog i S: t Peters
burgs konstnärsförenings utställningar, medlem i Percdvizjniki

groppen från 1886 och dcltagare i groppens utställningar 1884-
1918. Undervisade från 1909 vid Konstakademins konsthögskola 
iS:tPetersburg. 

67. Venetsia. Q:mdoleja .. 1906, /uamios • Ve11rdig. G<indo/er., 
1906,skiss 

öljyväri kartonkiin kiinnitetylle kankaalle, 26,6 x 18, 1 cm 

Mcrk. oik. ath. N. Dubovskoi 1906 
Hankittu museoon 1%2 Ukrainan valtionostokomission 

välityksellä V. S. Kuznetsov ilta Kirovogradin alueen Aleksand-
riasta. 
KMRI ZH-1262 

68. Merellä. I//arusko., 1907 • Pd luwet. Aftonrodnad., 1907 
öljyväri kankaalle, 71 x 53,3 cm 
Merk. oik. alh. N. Dubovskoi. Merk. kääntöpuolella: 

N. Dubovskoi 907 
Hankittu museoon 1%5 Ukrainan valtionostokornission 

välityksellä D.J. Tshcrkassilta Moskovasta 
KMRIZH-1330 

DUBOVSKOI, NIKOLAI NIKANOROVITSH 
68. Merellä. Iltarusko., 1907 • På lumet. Aftonrodnad., 1907 

öljyväri kankanl/e, 71 x 53,3 cm 
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KLOOT, MIHAI L KONSTANTINOVITSH 

S. 1833 Pietarissa, k. 1902 Pietariss.1. Taiteilija, maisemamaalari. 
Kuvanveistäjä P.K. Klodtin veljenpoika. Opiskeli Vuori-insinööri
en korkeakoulussa piirustusopcttajanaan taidemaalari Ivan 
Hrutski, joka oli tunnettu asetelmistaan. Pietarin taideak.1temias
sa vuosina 1851-1858opettajinaan M.N.jaS.M . Vorobjov. 
Taideakatemian tukemana matkusteli Venäjällä ja ulkomailla 
Sveitsissä sekä Ranskassa vuosina 1858-1861. 

Nimitettiin 1861 ak.:1teemikoksi ja 1868 professoriksi. Eri 
paikkakunnilla näyttelyitä järjestäneen Percdvizhnik-ryhmän 
perustajajäsen, osallistui "vaeltajataitelijoiden" näyttelyihin 
vuosina 1871-1897. Osallistui myös Taideakatemian ja Moskovan 
taideseuran näyttelyihin. Vuodesta 1872 lähtien opetti maisema
maalausta Taideakatemiass.1 

F. 1833 i Petersburg, d. 1902 i Petersburg. Målare, främst 
landskap. Brorson till skulptören P. K. Klodt. Studerade vid 
bcrgsingenjörshögskolan samt 1851-1858 vid Konstakademin i S:t 
Petersburg. Gjorde med Konstabdemins stöd resor i Ryssland 
s.1mt utomlands i Schweiz och Frankrike 1858-1861. Fick 1861 
akademikers titel och utnämndcs 1868 tili profcssor. En av 
Pcredvizjniki-gruppens grundare och deltagare i gruppens 
utställningar 1871-1897. Ddtog Jikas.'\ i Konstakademins och 
andra utställningar. Undervisade i landskapsmåleri vid Konsta
kademin frå n 1872. 

69. Srwme11/ahde11 ranta. Tyve11. • Strand vid Fi11ska viken 
Kavlug11t. 
öljyväri bnballe, 27.S x 47 cm 
Merk. vas.alh. M.K. Klodt 
Luovutettu museoon 1929 Odcss.1n kaupungin museo-
kokoelmista 
OHMZH-251 

KLODT, MIHAIL KONSTANTINOVITSH 

69. S110111e11/allde11 ranta. Tyven 
Strand vid Finska viken. Kav lugnt. 
öljyviiri ka11kaal/e, 27,5 x 47 cm 

LAGORIO, LEV FELIKSOVITSH 

S. 1827 Fcodosiassa, k. 1905 Pietarissa. Taiteilija, graafikko, 
akvarellisti. Maiscmamaalari, joka maalasi myös taistelukoh
tauksia. Napolilaisen konsulin poika. Opiskeli Pietarin taide
akatemiassa 1843-1850 opettajinaan maisemamaalari Maksim 
Vorobjov ja taistelumaalari Bogdan Villevalde. Lähetettiin 
ak.:1terniasta valmistuttuaan vuodeksi Kaubsukselle ja sen 
jälkeen 1853 ulkomaille, jossa hän oleskeli Taideak.:1tcmian varoin 
vuoteen 1859 s.1akka. Työskenteli Italiassa, Sveitsissä ja Ranskas
s.1. Palasi 1860 Venäjälle ja sai s.1mana vuonna professorin arvon. 
Asui Pietariss.1 ja matkusteli paljon. Vuonna 1900 valittiin 
Taideakatemian kunniajäseneksi. 

Osallistui vuodesta 1846 lähtien Taidc<ikatcmian näyttelyihin, 
vuosina 1876-1883 T<iideakatemian taidenäyttely-yhdistyksen ja 
vuonna 1894 Venäjän akvare\listien järjestämiin näyttelyihin. 

F. 1827 i Feodosia, d. 1905 i Petersburg. Målarc, tecknarc, främst 
landskap, även stridsscener. Studerade 1843-1850 vid Konstaka
demin i S:t Petersburg. Sändes efter examen först tili Kaukasus 
på ett år, därefter 1853 till utlandet. Vistades utomlands med 
Konstakademins stöd till 1859, arbetade i ltalien, Schweiz och 

Frankrike. Återvände 1860 till Ryssland och utnämndcs s.1mma 
år tili profcssor. Bodde i S:t Pctersburg. reste mycket. 1900 
hedersledamot av Konstakademin. Deltog i Konstakadcmins 
utställningar från 1846. Ställde 1876-1883 ut med akademins 
konstförcning och 1894 med Rysslands akvarcllister. 

MAALAUKSET/ TAVLOR 

70. Niikymii Sulwm Kaliita Ka11kas11kstl/a, 1871 • Vyfrd11 511/wm Ktil, 
Kaukasus,1871 
öljyväri kankaalle, 129 x 1 % cm 
Merk. oik. a lh. LAGORIO 1871 
Luovutettu museoon 19230dcssan kaupungin museo
kokoclmista 
OHMZH-262 

71. Merimaisema, 1886 • Havslmrdskap, 1886 
öljyväri kankaalle, 58,6 x 90,8 cm 
Merk. oik. alh. LAGORIO 1886 
Luovuttanut museoon 1992 kiovalainen L. 1. Fomina 
KMRI ZH - 1857 



72.Meriharjoitelma • Mari1zst11die 
öljyväri kartongil!e, 26,5 x 35,5 cm 
Merk. oik. alh. LACORIO 
Luovuttanut museoon 1973 odcssalaincn J. 1. Tsybulski 
OHMZH- 1846 

GRAFllKKA/AKVARELLER 

73. Niikymii Pargolovista, 1873 • Vyfrdn Pargolov, 1873 

vesiväri paperille, 21,5 x 30,8 cm 
Merk. oik. alh. LACORIO 1873. Mcrk. vas. Näkymä Pargolovista 
Luovutettu museoon 1928 Leningradin valtionmuseokokoel-
mista 
OHMC-927 

74. Merimerkki liihel/ii Viipriria, 1892 • Båk nära Viborg, 1892 
vesiväri kartonkiin kii1mitetylle paperille, 25 x 35 cm 
Merk. oik. alh. LAGORIO 1892 

Luovutettu museoon 1928 Leningradin valtionmuseo
kokoelmista 
O HMC-928 

75.Mere11ra11ta • Havsstra11d 
vesiväri, valkoliitu kartonkiin kiinnitctylle paperille, 28,9 x 45 

Merk. oik. alh. LACORJO 
Luovuttanut museoon 1948 Ukrainan valtion ostokomissio. 
Kuulunut aiemmin kiovalaisen 
A. L Sobkcvitshin kokoelmiin. 
KMRI Rg-927 

LAGORIO, LEV FEUKSOVITSH 
74. Merimerkki lähellä Viipuria, 1892 • Bllk 11ära Viborg, 1892 

vesiväri kartonkiin kiimritetylle paperille, 25 x 35 cm 45 
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LATRI, MIHAIL PELOPIDOVITSH 

S. 1875 Odessassa, k. 1942 Pariisissa. Taiteilija. Maisema-ja 
merimaalari, akvarellisti, kerailmikko. Aivazovskin tyttärenpoika 
ja oppilas. Opiskeli Pietarin taideaki1temii1SSi1 1896-1902 
opctti1jini1i1n Percdvizhnik-ryhmään kuulunut maisemilmilalari 
A. 1. Kuindzhi ja A. A. Kiselcv, jatkoi opintoja Munchenissa, joss.1 
Sili vaikutteita Holloschilt:a ja Fcrri-Schmidtiltä. 

Valmistuttuaan akatemiasta muutti Feodosiaan. Osallistui 
vuodesta 1905 lähtien näyttelyihin. Vuonna 190-I perustetun 
Pietarin uuden taitcilijayhdistykscn perustajajdscn. 1910-luvulla 
Feodosian taidemuseon intendentti. Lähti vuonna 1920 Kreik
kaan, ;ossa johti Ateenan kuninkaallista keramiikkatchdasta j3 
OSilllistui Delosin Silaren arkeologisiin kaivauksiin. Muutti 1924 
Pariisiin, jonne perusti ateljeen 

F. 1875 i Odessa, d. 1942 i Paris. Konstnär. Landskaps- och 

marinmålare, akvarellist, keramiker. Dotterson och elev till 
Ajvazovskij. Studerade 1898-1902 vid Konst:akademin i S:t 
Pctersburg, med bl.a. li1ndski1psmålaren A. L Kuindzji i Pcrcd
vizjniki-gruppen som lärare. Forts.1tta stud ier i Milnchen. Bosatte 
sig i Feodosia efter examen från Konstakadcmin. Deltog från 
1905 i utställningar. Stiftand e medlem av Nya konstn.'irsförcnin
gen i S:t Petcrburg 190-I. Undcr 1910-talet intendent för tavelgal
lerict i Feodosia. Ryttade 1920 tili Grek.land, där han förestod dcn 
kungliga kcramikfabriken i Alen och deltog i arkeologiska 
utgrävningar på ön Delos. Bosatte sig i Paris 1924 och grundade 
enatelje. 

LATRI, MIHAILPELOPIDOVITSH 

76.Mi·ri • Nav 
öljyväri kartonkiin kiinnitctylle kankilallc, 29,2 x 40,2 cm 

Mcrk. oik. : cpfo;dvä signccraus 
Luovutettu museoon 1905 Pietarin taidcakatemiasta 

OHMZH-746 



MESHTSHERSKI, ARSENI IVANOVITSH 

S. 1834 Tverin kuverncmentin Vyshnevo\otskin kihlakunnassa, 

k. 1902 Pietarissa. Taiteilija, graafikko, käytti litografiatekniikkaa. 
Maisemamaalari. Opiskeli Pietarin taideakatcmiassa 1854-1857 

opcttajinaan F. A. Bruni, 5. M. Vorobjov ja T. A. Neff. Jatkoi 
taideopintoja 1857Sveitsissä. 

Vuodet 1860-1864 Taideakatemian tuella ulkomailla, etupääss.1 
Sveitsissä, jossa hänen opettajanaan o li alppimaisemamaalari 
Alexandrc Calame. Nimitettiin 1864 ak..'l tccmikoksi ja 1876 
professoriksi. Asui Pietariss.1, kävi usein Kaukasiassa, Suomessa 
jamuiss.1 ltämercnmaisS.'l. 

Osallistui vuosina 1855-1898 Taideakatemian näyttelyihin, 
1876-1882 Taideakatemian taidenäyttely-yhdistyksen, 1895-1902 
Pietarin tai tcilijayhdistykscn ja vuosina 1884-1885 
kiertäviä näyttelyitä järjestäneen Peredvizhnik-ryhmän näyttelyi

hin 

F. 1834 i Vysjnevolotsk härad, guvem ementct Tver, d. 1902 i 
Petcrsburg. Målarc, tecknarc, litograf. Landskapsmotiv. Studera
de vid Konstakademin i S:t Petersburg 1854-1857. Reste 1857 till 

Schwcizoch gick i lära hosAlexandrcCalame.Vistades med 
Konstakademins stöd i utlandet 1860-1864, främs t i Schweiz. Fick 
akademikers titel 1864 och utnämndcs 1876 tili professor. Bodde i 
S:t Petersburg, gjorde ofta resor tili Kaukasus samt till Finland 
och andra omr3den vid ÖStersjön. Dcltog i Konstakademins 
utställningar 1855-1898 (med vissa avbrott), ställde 1876-1882 ui 
med akademins konstförcning, 1895-1902 med konstnärsförcnin

gcn i S:t Petersburg. Deltagarc i Peredvizjniki-gruppens ambule
rande utställningar 1884-1885. 

77. Rattaat meren rmmal/a, 1889 • Kiirra på liavsstrand, 1889 
öljyväri kartongille, 21,8 x 34 cm 
Merk. oik. alh. 1889 
Luovuttanut museoon 1991 kiovalainen A.]. Dashko 

KMRI ZH-1839 

78. Merimaisema • Havs/mrdskap 
öljyväri k..i.rtongitle, 23,2 x 34,6 cm 
Luovuttanut museoon 1991 kiova\ainen A. !. Dashko 

KMRI ZH • 1838 

MESHTSHERSK1, ARSEN I IVANOVITSH 
77. Rnftaat meren ra1111alla, 1889 • Kiirra pAlmvsstrand, 1889 

öljyviiri kartongille, 21 ,8 x 34 cm 
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PREMAZZI, LUDVIG OSIPOVITSH 

5. 1814 Milanossa, k. 1891 Konstantinopolissa. Syntyään 
italialainen. Taiteilija, akvarellisti, maisemamaalari. Erikoisaihee

na interiöörit ja puvut. Opiskeli Milanon taideakatemiassa, jossa 

hänen opettajanaan oli mm. taidemaalari Corrodi. Saapui 

Venäjälle 1834. Sai vuonna 1854 akateemikon arvon ja 1861 
professorin arvon. Opetti Pietarin taideakatemiss.sa 1870-1873 ja 
myöhemmin Shtiglitsin piirtäjäkoulussa. Venäjän akvarellistien 

perustajajäsen. 

F. 1814 i Milano, d. 1891 i Konstantinopel. Italienare tili börden. 
Målare, akvarellist. Landskap, men även interiörer och dräktmå

!eri. Studerade vid Konstakademin i Milano med bl.a. Corrodi 
som lärare. Kom tili Ryssland 1834. Fick akademikers titel 1854 
och utnärnndes 1861 tili professor. Undervisade vid Konst.ikade
min i S:t Petersburg 1870-1873 och senare vid Stiglitz tecknarsko
la. Stiftande medlem av de ryska akvarellmålamas förening 

79. Meren ranta, 1865 • Havsslra11d, 1865 
vesiväri kartonkiin kiinnitetylle paperille, 29,4 x 45,7 cm 
Merk. vas. alh. L. Premazzi, 1865 
Luovutettu museoon 1938 Ercmitaasista 
KMRI Rg-4442 

80. Meren ranta • Havsstrand 
vesiväri kartonkiin kiinnitety\le paperille, 31x41,4 cm 
Merk. vas. alh. L/Premazzi 
Luovutettu museoon 1932 Odessan kaupungin museo
kokoclmista 
O HMG-976 

PREMAZZI, LUDVIG OSIPOVITSH 

79. Meren ranta, 1865 • Havsstrand, 1865 
vesiväri karto11kii11 kiinnitetylle paperille, 29,4 x 45,7 cm 



SUOKOVSKI, RUFIN GAVRJLOVITS!i 

S.18500tshakovissa, k. 18850tshakoviss."I. Taiteilija, mcrimaala

ri. Opiskeli 1860-luvun alussa Odessan pappiskoulussa, kävi 
tunneilla Odessa.n kaunotaiteiden yhdistyksen taidcpiirustus
kouluss."I. Opiskeli Pietarin taideakatemia~ 1868-1873 ja 
matkusti ulkomaille 1874. 

Nimitettiin 1882 akateemikoksi. Osallistui vuosina 1868-1885 
Taideakatemian näyttelyihin ja vuodesta 1877 Taideakatemian 
taidenäyttely-yhdistyksen näyttelyihin. 

F. 1850 i Otjakov, d. 1885 i Ot}akov. Prästskolelev i Odessa i början 
av 18fi0-talet, bcsökte lektioner vid tecknarskola som drevsa'' 
ortcns förening för de sköna konstcma. Studerade 1868-1873 vid 
Konstakademin i S:t Petcrsburg och rcstc utomlands 1874. Deltog 
i Konstakademins utställningar 1868-1885 (mcd vissa avbrott), 
och frå.n 1877 i de visningar som konstförcningcn vid akademin 

arrangcradc. 

81.Haaksirikko,1876 • Skq1psbroll,1876 

öljyväri kankaalle, 62 x 9-1 cm 
Mcrk. oik. alh. 76 Sudkovski 76 
Luovutettu museoon 1929 Odessan kaupungin musco
kokoelmisti 

OHMZH-343 

82. Ku11/tat>a vtSI, 1879-1885 • Kristallk/art valteu, 1879-1885 

ölj}"•äri kankaalle, 78 x 125cm 

Merk. oik. alh. R. Sud kovski 
Luovutettu museoon 1934 Ukrainan historiallisesta museosta, 

jonne se toimitettiin 1925 
Leningradin valtionmuseokokoelmista 
KMRIZH-177 

8J.Meri,/uo1111os • Hav,utkasl 
öljyväri kankaallc,31x49 cm 
Luovutettu museoon 19290dcssan kaupungin museokokoelmis
ta. Kuulunut aiemmin odessalaisen A. P. Russovin kokoelmiin 
OHMZH-1294 

84. Knllioiuen rau/11 • Klippig strand 
öljyväri kartonkiin kiinnitetylle paperille, 34 x 50,3 cm 
Merk. oik. alh. Sudkovski 
Luovuttanut museoon 1915 Pietarin taideakatemia 
OHMZH-336 

85.Yömet'l'rrrammlla • Nattvidlrawt 
öljyväri kankaalle, 43 x 60 cm 

Merk.vas. alh. R. Sudkovsk 

Luovuttanut museoon 1948 Ukrainan valtionostokomissio 
OHMZH-1387 

SUDKOVSKJ, RUFIN GAVRILOVITSH 
84. Knllioine11 ranta • Klippig strand 

öljyviiri knrto11kii11 kii1111itetylle paperille, 34 x 50,3 cm 
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SU DKOVSKI, RUFlN GAVRILOV ITSH 
81. Haaksirikko, 1876 • Skeppsbrott, 1876 

öljyväri kankaalle, 62 x 94 cm 



FESSLER,AOOLF IVANOVITSH 

S. 1826 Böömissä, k. 1885. 1830-luvulla Fesslerit muuttivat Fcodosiaan. 
Taiteilija, maisema- ja merimaal.i.ri. Aivazovskin oppil.i.s ja seuraaja. Asui 
ja työskenteli Feodosiassa. Maalasi useita teoksia Krimiltä. 

F. 1826 i Böhmen, d. 1885. Familjen Fessler flyttade tili Foodosia på 1830-
talet. Målarc. Landskap och havsmotiv. Ajvazovskijs elev och efterföljarc. 
Bodde och arbctadc i Feodosia. Målade ett f\ertal verk från Krim. 

86. Mere11 r1mta. Krim.,1884 • Haus.strand. Krim., 1884 
öljyväri kankaalle, 73,5 x 107,Scm 
Merk. oik. alh. Fcsslcr 1884 
Luovuttanut museoon 1972 odcssalaincn A. G. Andrcolcti 
O HMZH -1807 

FESSLER, AOOLF IVANOVITSH 
86. Meren ranta. Krim.,1884 • Havsstrand. Krim., 1884 

öljyväri knnknalle, 73,5 x 107,5 cm 51 



MERENKULKULAITOS YLI 300 VUOTTA 
MERENKULUN TURVANA 

Ruotsinvallan a ika 
Merenkulkulai toksen historia ulottuu 300 vuoden 
päähän ja kauemmaksikin. Merenku lkuhallinnon 
tehtäviä hoiti eimen Merenkulkulaitoksen perusta
mista Luotsi- ja majakkalaitos. Kuningas Maunu Ee
rikinpojan maanla issa 1350-luvulta on mainintoja 
luotsien tehtävistä ja vastuusta. Myös Kustaa Vaasa 
kiinnitti erityistä huomiota luots itoiminnan ja meri
väylien merkinnän kehi ttämiseen. Suurvalta-aikana 
1667 julkaistiin merilaki, johon sisälty i luotsauspak
ko. Sopiville pai koille asetettiin valtion luotseja, joi
den yksinomaisena toimena oli Juotsaus. 

Syksyllä 1696 kw1ingas Kaarle Xl an toi Ruotsin 
valtakwman ensimmäisen luotsausasetuksen, joka 
mm. yhdisti etelä isen Suomen muun Ruotsin luotsi
laitosorganisaa tioon. Vuonna 1756 Suomesta muo
dostetti in oma luotsipHri. Sen va ikutusa lue käsitti 
kuitenkin vain eteläiset merialueet ja Selkämeren ran
nikon Siipyyhyn asti. Siitä pohjoisempien väylien 
turvalaitteista ja luotsauksesta huolehtivat Pohjan
maan rannikkokaupungit. Suomen ensimmäinen va
lomajakka rakennettiin Utön luodolle 1753 ja toinen 
Porkkalaan 1800. 

Luotsi- ja majakkalaitos autonomian aikana 
- Aivazovskin ja Bogoljubovin aikaka udella 
Ruotsinvallan ajan lopulla Suomessa oli neljä luotsi
piiriä. Suomen sodassa 1808-09 lähes ka ikki eteläi
sen Suomen luots iasemat ja majakkarakennukset tu
houtuiva t. Rauhan palattua uuden isännän ala isuu
teen siirtynyt luots ilaitoksemme jatkoi toimin taansa 
lähes samaan tapaan kuin ruotsinva\lan aikan<ikin. 
Sodassa tuhotut majakat korjattiin. Vuonna 1833 val
mistui Pohjanlahden ensimmäinen valomajakka 
Isonkarin saarelle Uudenkaupungin edustal le. 
Vuoima 1849 Suomen luotsilaitokseen liitettiin lo
putkin Pohjanlahden rannikosta. Krimin sotaa seu-

5 2 ranneina rauhan vuosina laitokseen liitettiin Viipu-

.;-,.../'-?"" ... '-
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-~ 
rin ja Laatokan piirit sekä sisävesien Saimaan ja Kal
laveden piirit. Vuosisadan lopu lla 1896 laitoksen hoi
dossa oli 133 luotsipaikkaa, 22 isoa merimajakkaa, 9 
maja kkalaivaa ja 157 pienempää loistoa. Henkilö
kuntaa oli 1345. 

Autonomian aikana venäläiset sotilasv iranomai
set suoritti va t Suomenlahden alueen merenmittauk
set. Suomalaiset mittas ivat merialueet Saaristome
reltä pohjoiseen, kylläkin venäläisten upseerien joh
dolla. 

Autonomian aikana Venäjän topografikunta val
misti sekä Suomenlahden että Pohjanlahden meri-



kartat Pietarissa. Tämän vuoksi merikartat olivat yk
sinomaan venäjänkielis iä . Venäläiset merika rtat oli 
tarkoitettu ainoastaan Venäjän laivaston käyttöön. 
Suomessa käytettiin tuolloin ruotsa laisia karttoja tai 
yksityisen kustantajan, K. V. Ekebomin 1870- ja 1880-
luvuilla julkaisemia karttoja, jotka kattoivat Suomen
lahden rannikon. 

Vuonna 1890 alkanu t jäänmurtotoiminta oli luotsi
laitoksen hoidossa vuoteen 1917. Myös mcripelas
tustoiminta oli lai toksen huolena 1890-luvun lopulle 
asti, jol loin se siirtyi meripelastusjärjestöiUe. 

Vuonna 1908 alkaneen ns. toisen sortokauden ai
kana Suomen luotsilaitosta ryhdyttiin muuttamaan 
venäläiseksi virastoksi. Käytännöss.:'i tämä toteutet
tiin siten, e ttä 1912 laitoksen korkeimpiin virko ihin 
sijoitettiin venäläiset upseerit. Vasta lauseena suuri 
osa sen virkamiehistä (luotseista yli puolet) erosi vi
roistaan. Venäläistetty laitos ei kyennyt toimimaan 
täysitehoisesti. 

Itsenäisyyden aika - nykyinen Merenkul kulaitos 
perustetaa n 
Vuonna 1917 senaatti asetti komitean suunnittele
maan Luotsi- ja majakkalaitoksen uudelleen organi
soimista . Komitean mietinnöss.:'i esite ttiin uuden kes
kusv iraston, Merenkulkula itoksen, perustamista. 15. 
joulukuuta 1917 annettiin asetus Merenkulkulaitok
sen hallin nosta. 

Vasta perustetulla Merenkulkulaitoksella oli 89 luot
siasemaa, 44 merimajakkaa ja 12 majakkalaivaa . Jään
murtajia oli kolme, keväällä 1918 jo vi isi, kun jään
murtajalaivastoon liitettiin sotas.:-ialismurtajat Wäi
nämöinen ja Ilmarinen. 

Itsenäisen Suomen Merenkulkulaitoksen toiminta 
pääsi toden teolla alkamaan vasta poikkeusolojen 
päätyttyä huhtikuussa 1918. 

Merenkulkulaitoksen organisaatio säilyi aina vuo
teen 1990asti lähesalkuperäisess..'i muodossaan. Tuo-

1. Pellingin vanhan majakan (Glosholma) 
piirustukset vuodelta 1829. 

2. Näyttclytarkoitukscen tehty Bogskärin 
majakan piirustus vuosisadan vaihteessa. 

na vuonna Merenkulkulaitoksessa tehtiin organisaa
tiouudistus. Uutena tehtä väa lueena Merenku lkulai
tokseen tulivat silloisen lie- ja vesi rakennuslaitok
sen vesitieasiat. Nykyisin Merenku lkulaitos vastaa 
muun muass.:-i merenkulun turva llisuudesta, väylis
tä ja turvalaitteista, luotsauksesta, jäänmurrosta, me
renmittauksesta ja merikarttojen va lmistuksesta sekä 
kanav ista. 

Sjöfartsverket har tryggat sjöfarten i över 300 år 
Sjöfartsverket har över 300, r gamla traditioner. Man 
anser att verksamheten började med den lotsförord
ning som utfärdades år 1696, under den svenska 
tiden. r 1756 blev Finland ett eget lotsdistrikt. Fin
lands första fyr stod klar på Utö år 1753, den andra 
på Porkala, r 1800. Autonomitiden utgjorde en pe
riod d lots- och fy rverksa mheten utvecklades kraf
tigt. År 1833 fä rdigstä lldes Enskär som den första 
fyren i Bottniska viken. År 1849 övertog Finlands 
lotsverk skötseln av Bottniska viken i sin helhet, och 
då byggdes flera lotsstationer och fyrar. Ar 1896 sköt
te lotsverket 133 lotsplatser, 22 havsfyrar, 9 fyrskepp 
och 157 andra fyrar. lsbrytningsverksamheten blev 
en uppgift fö r lotsverket år 1890. Under den andra 
förtrycksperioden, som började år 1908, förryskades 
Jotsverket, vilket fick som fö ljd att över hälften av 
lots.:1 rna avgick år 1912. 

År 1917 föres log en senatskommitte att ett nytt 
centra lt ämbetsverk, sjöfa rtsstyrelsen, skulle g run
das. Det nya verket inledde i praktiken sitt arbete i 
april 1918. Följande s tora omorganisation gjordes 
först år 1990. 1 dag sköter Sjöfartsverket bland annat 
farlederna och säkerhets.:-inordningama, kanalema, 
lotsningen, isbrytarverksamheten, sjömätningen och 
framställningen av sjökort. 
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: 

C LAS S 1 C j M 
............. . . . . 

~Fennia 
Vahinko-, eläke- ja henki

vakuutuspa/velut 
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